
Ouderraad 1 maart 2023

Aanwezig: Joachim, Ariëlla, Sofie VT, Tamara (mama van Noxx uit de muizenklas),
Hannelore, Stefanie N, Tessa, Jolanda, Isabelle, Juf Veerle DP, juf Ingeborg, juf Ellen, juf
Eline, Olivier, Katy, Veerle B, Wouter, Deborah, Tim, juf Els, Myphoung, Jozefien, Tina
(brooddoos nodig)

Verontschuldigd: Sofie S, Brecht, Geert, leen

Verslag:
Nieuwjaarsfeestje was een groot succes.
Het eten was goed, er was enkel te veel. Er werd de avond zelf nog uitgedeeld aan de
aanwezigen.
Het thema was leuk, de zaal was mooi ingekleed, de activiteiten waren tof, goed
georganiseerd.
Het bedrag dat over is, wordt meegenomen naar de volgende keer.
Kan er met dit geld geïnvesteerd worden in verlichting?
Volgend schooljaar (2024) wordt het nieuwjaarsfeestje door de leerkrachten georganiseerd.
De afzwaaiers worden hierop ook een laatste keer uitgenodigd.

De lasagne verkoop was een succes. Er was een mooie winst. Met dit geld worden de
kosten gedekt van de musical. Ook de opbrengst van de vorige lasagne verkoop, een aantal
jaren geleden, wordt gebruikt voor de musical.

Nieuwe bestuursleden: Het bestuur wordt aangevuld met Hannelore, Stefanie N en Tessa.

Brooddoos Nodig: er zijn heel wat kinderen die geen brooddoos of een niet voedzame
brooddoos mee hebben. Ondersteunen scholen en steden om deze problematiek tegen te
gaan. Wat kan deze organisatie betekenen voor EDUGO?
Het is niet de kerntaak van een school om eten te voorzien voor leerlingen in armoede. Maar
als school vinden we het wel belangrijk om eten te voorzien voor deze kinderen. Dit ook om
hun schoolse prestaties te blijven ondersteunen.

5A gaat een project aan met UGent. Zij onderzoeken de brooddozen (voedingswaarde
enzo). Zij gaan een manier bedenken om de gezondheid van brooddozen te meten. De
school neemt graag deel aan dit onderzoek, omdat we zelf ook vragende partij zijn over hoe
we hiermee aan de slag kunnen gaan.
Daarnaast is er een team nodig die tijdens 2 bijeenkomsten van een uur lang dit onderzoek
onder de loep zal nemen. Eerst wordt naar de testresultaten van onze school gekeken, de
tweede keer worden de testresultaten van Oostende en Antwerpen ook bekeken. Het is de
bedoeling om dit volgend schooljaar verder open te trekken naar volledig Vlaanderen.
De school is op zoek naar een mix groep van ouders die aan dit project willen deelnemen.
Er zal samen gekomen worden in de week van: week 13 maart en week 20 maart:
donderdag 16 maart 20u en maandag 20 maart 20u.

Ook de werkgroep ‘welzijn’ dacht aan ‘brooddoos nodig’ om hier iets voor op poten te zetten.
Er is reeds een doodle opgesteld om de eerste wandel vergadering vast te leggen. Vorig



schooljaar ging de opbrengst naar het breënsfonds, nu zou het de bedoeling zijn om de
opbrengst te storten naar ‘brooddoos nodig’ specifiek voor de Bernadetteschool.

Idee: wedstrijdje tijdens de musical met verkoop van lootjes: raad het gewicht van …. de
brooddoos, de mand,...

Volgend schooljaar is er eventueel de mogelijkheid om een workshop hieromtrent te
organiseren voor de ouders.

Stap 1 is iedereen moet eten hebben, eventueel een warme maaltijd aanbieden aan
leerlingen die geen eten mee hebben. In een tweede stap kan er gewerkt worden aan een
‘gezonde’ brooddoos.

Uitgestelde oktober activiteit: 11 maart 2023: moorddiner.
We zijn aan minimum 10 personen geraakt, dus het kan doorgaan.
Er was veel positieve respons op de eerste mails die de activiteit aankondigde, maar de
effectieve datum is te laat gecommuniceerd, waardoor verschillende mensen die graag mee
wouden gaan, nu niet meer kunnen meegaan.

Sponsoring: 4 maart 10-12 uur, vertrekplaats kerk Oostakkerdorp. Er is nog steeds vraag
naar enthousiastelingen die mee willen, zowel ouders als leerkrachten zijn welkom.
Momenteel gaan Joachim, Hannelore, Ariëlla, Tessa, Els en Jolanda op sponsortocht.

- Brons = €30
- Zilver = €60
- Goud = €100

Tijdens de ouderraad is de lijst van sponsors reeds rondgegaan.
Bedoeling om de sponsors van de school te scheiden met de sponsors van de fuif.

De musical:
Geen betaalterminal, enkel cash of payconiq. Dit graag vermelden op de communicatie.
Op voorhand zal er ook de mogelijkheid zijn om consumptiekaarten te kopen (€10 en €20).
Ook de inkomkaarten worden op voorhand meegegeven met de leerlingen.

13 maart krijgt iedereen een infobrief. 20 maart volgt de eerste verkoop voor ouders, broers
en zussen. De week erna staat de verkoop open voor grootouders en sympathisanten.
150 zitplaatsen per voorstelling. Er zijn 8 voorstellingen. Inkomprijs €6.

Er wordt niet gewerkt met genummerde plaatsen. Dit wordt toch nog in vraag gesteld door
de ouderraad? Het wordt opnieuw bekeken met de werkgroep op school.

Kosten provincie zijn aanzienlijk.
Caruur sponsort vrachtwagen, enkel de benzine betalen.
Extra kosten die nog niet allemaal in kaart gebracht zijn: programmaboekje, schmink,
kledij,...
Glorieux (deeltijds) helpt veel mee, ook met de opbouw.

Alles gaat via de rekening van de ouderraad gaan, ook de inschrijvingen.



Waar gaan de inkomsten van de drank en eten naartoe? 30% gaat naar de school. Het
overige bedrag spaart de ouderraad om later een grotere investering te doen.

Er is nog popcorn over van activiteit op school voor de musical.

Catering musical:
4 kraampjes: kassa, drank, warm en koud.
Het idee is om het zo simpel mogelijk te houden omdat ook veel voorstellingen overdag
doorgaan. Het is moeilijk om op deze momenten vrijwilligers te vinden.

Warm: croques (gewoon en veggie) en hotdogs (gewoon en veggie).
Koud: popcorn, chips, donuts,...
Drank: grote flessen en glas of kleine flesjes? Geen uitgebreid aanbod.

Voor de Paasvakantie komt er een algemene oproep naar helpende handen.

13 maart 20u nieuwe samenkomst werkgroep catering.

Schoolraad:
- telling februari: positief voor Sint-Bernadette en Sint-Vincentius
- strooizout: de straat van de school is opgenomen in het strooiplan. Bedankt aan alle

ouders die mailden ivm gladheid in het straatje. Er wordt ook een aanvraag gedaan
om een strooibak hier te plaatsen.

- de zendmast wordt afgebroken en er komt een nieuwe. Tijdens de afbraak zal deze
even op het terrein van de school liggen, zo moet de straat niet afgesloten worden.

- wegenwerken: Het stuk tot en met het kruispunt van de ooistraat zal ongeveer tot juni
niet bereikbaar zijn.

- keuken sint bernadette opgeleverd
- fietsenstalling opgeleverd

Fietsenstalling: fietsen worden niet in de houders geplaatst, maar er tussen gezet. Dit doen
de leerlingen om schade aan hun wielen te voorkomen.

Vraag van de ouders om te informeren over besmettelijke ziektes. Dit is organisatorisch niet
mogelijk voor de school.

Afwezigheid personeel: Vanaf 3 dagen afwezigheid van een leerkracht, wordt er
gecommuniceerd naar de ouders over de afwezigheid en de vervanging.

Warme maaltijd / boterhammen / filmpjes kijken: Kinderen willen niet meer warm eten omdat
er filmpjes getoond worden tijdens het eten van de boterhammen in de klas. Er is een reden
om in de klas te eten, namelijk anders moeten de boterhammen wachten tot half 1 om te
kunnen eten in de refter.

Vrijdag fruitdag: er worden nog vrijwilligers gezocht om te schillen op 2, 9 en 16 juni.

Sinterklaas: budget werd bepaald door de ouderraad. Budget voor klas €55 vanaf 2de
leerjaar. €80 kleuters en eerste leerjaar. Alles is veel duurder geworden.



Dit zal in de toekomst opgetrokken moeten worden. Dit zal in de toekomst samen besproken
worden ifv opbrengt activiteiten van de ouderraad.
Er waren rotte mandarijntjes, colruyt heeft dit gecompenseerd.

Breënsfonds: Ouders steunen om schoolrekeningen te betalen. Ook wordt er soms
tegemoet gekomen voor bril, logo, openluchtklassen,... Dit is een heel belangrijk fonds. Na
de musical (20 mei) worden er lootjes verkocht ten voordele van het breënsfonds.

Wafeltjes Week: volgende week volgt er een brief. De opbrengst zou naar 12-12 gaan.

Belangrijke data:

- Donderdag 4 mei – zaterdag 6 mei 2023: schoolfeest/musical:
- Maandag 8 mei: ouderraad
- Zondag 28 mei 2023: Eerste communie
- Dinsdag 13 juni ouderraad
- Dinsdag 27 juni 2023: proclamatie 6de leerjaar
- Zaterdag 14 oktober 2023: 10de editie Old school Party


