
Verslag ouderraad 12 december 2017 
Aanwezig: Veerle D.P, Marleen, Brecht I., Jeroen, Mandy, Sofie Huvenne, Leen, Katy, Joachim, Sofie B., 
Isabelle M., Veerle B. en My-Phuong. 
Verontschuldigd: Erika, Valerie, Leen, Katy, Vincent, Nancy, Hans, en Lien C. 
 

1 Opening 
Veerle B opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2 Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd. 

3 Evaluatie kaas- en wijnavond 
Verbeteringspunten: 
Op een gegeven moment was er een gebrek aan plaats. 
Oplossing 1: Het was de bedoeling dat de kinderen konden eten in de inkom in plaats van in de refter. 
Volgend jaar zal het nog duidelijker gecommuniceerd worden. 
Oplossing 2: een verantwoordelijke aan te stellen dat er zo weinig mogelijk plaatsen verloren gaan, dat er 
geen plaatsen worden overgeslagen. 
Gereserveerde plaatsen zijn voor mensen die aan het werken zijn. Maar aangezien er dit jaar een probleem 
was met de plaatsvoorziening, hadden de leerkrachten spontaan hun plaatsen afgestaan. 

Niet dezelfde kazen per buffettafel. Was nochtans wel zo aangevraagd, zal volgend jaar nog eens benadrukt 
worden. 

Sommige stoelen waren kapot. Oplossing: Beter checken bij het opstellen of er geen defecten zijn. 

Perculator foutief opgesteld. Oplossing: nog eens goed kijken hoe het toestel moet samengesteld worden 
en eventueel nog eens op voorhand uittesten. Hiervoor neemt juf Marleen initiatief, zij is ook het 
aanspreekpunt bij een volgend gebruik. Er wordt ook na gekeken of er geen handleiding kan worden 
opgesteld. 

Positieve punten: 
- vlot verlopen: frietjes bakken, kindjes bedienen. 
- zeep in de toiletten. 
- kazen waren wel heel lekker. 
- prijs/kwaliteit. 
- uitgebreid assortiment. 
- vlotte drankbediening en een stand voorzien om drank aan de bar zelf te halen. 
- taartenbuffet: veel variëteit. (zo’n 20 bakkers) 
- drankkaarten die op voorhand te verkrijgen waren. 
- veel opkomst. Ook veel ouders met jonge kinderen. 
- mooie prijzen en mooie opbrengst van de tombola. 
- de porties van de partybox waren perfect. Enkel oudere kindjes kwamen een tweede portie halen. 
- goede wijnen. Veel rode wijnen verkocht. 
- iets meer eters dan vorig jaar. 
- 6de-jaars leerling die zelf zijn dj set meehad en voor muziek zorgde in apart lokaal. 

Opmerking voor volgend jaar: 
- Voorbakken van frietjes is best zoals dit jaar vanaf 15 uur.  
- Duidelijk doorgeven aan drankencentrale hetgeen we geleverd willen. 
- Contactgegevens vragen van zij die gaan bakken + op voorhand weten wat er zal gebakken worden + pas 

vrijdag of zaterdag leveren aan school. 
- Graag iemand die foto’s trekt. Nu zijn er geen foto’s getrokken. 
- Graag meer kandidaten voor het ronselen van de tombolaprijzen. Er zijn alvast 2 kandidaten voor het 

maken van de pakketjes. 
- Naamstickers voor de helpers. 
- Drankvoorziening checken de dag voordien. 
- Zoveel mogelijk de dag voordien al voorbereiden. 



Verzoek: Graag nog een extra dubbele friteuze volgend jaar voor het bakken van de frikandellen, een 
schuimspaan en een tang. 

Opbrengst zal in dezelfde lijn zijn als vorig jaar. 

4 Schoolfeest 2018 
De gratis uitleenterminals zijn niet meer voorradig. Er zal nog beslist moeten worden of er al dan niet een 
terminal zal gehuurd worden. Desnoods zal er uitdrukkelijk op de uitnodiging vermeld staan dat er geen 
bancontact zal zijn én dat er enkel cash kan betaald worden. 
Zonder de terminal kan de kassa wel eender waar geplaatst worden. 
Er zal op donderdag 11 januari worden samengekomen om verder te brainstormen voor het schoolfeest. 
O.a. de traiteur vast te leggen (wie, pastabuffet of bbq?), afspraken sponsorboekje. 

Graag een oproep doen voor een transporteur die de springkastelen wil terugbrengen naar de Provincie. 

We gaan dit jaar zelf ijs verkopen. De keuze zal vastgelegd worden in de bijeenkomst op 11 januari. 

5 Varia 
- Veerle B. heeft de mail doorgestuurd voor de nieuwjaarsreceptie van Edugo ouderraadgroep. Die gaat 

door op woensdag 10 januari. In te schrijven vóór 20 december. 
- De schoolfoto’s.  

- Velen vinden het zonde dat de foto’s in het pakketje zitten. Bij teruggave worden die gewoon 
weggegooid. Kan het niet digitaal? Veerle D.P. lichtte toe dat de schoolfotograaf had opgemerkt dat het 
geen zin heeft dat als er een bepaald percentage de foto’s niet digitaal kan bestellen dat het dan geen 
zin heeft om het digitaal aan te bieden. Dit wordt volgend schooljaar nog eens herbekeken of ervoor de 
vestiging Sint-Bernadette geen oplossing is en voor de ouders die geen mail hebben. 

- Pasfoto’s worden enkel gemaakt voor het zesde leerjaar. 
- Kindjes die warm eten mogen eerst eten en daarna de kinderen die hun boterhammen meenemen. Dat 

komt doordat er meer werk is om het eten allemaal uit te scheppen eenmaal dat het geleverd wordt. 
Tegen dat de kindjes die boterhammen komen eten, is alles van de warme maaltijd al opgeruimd. De 
refter is niet groot genoeg om alles samen te laten doorgaan. De kinderen van de boterhammen gaan 
binnen om 12.10 uur. Bij mooi weer kunnen de kinderen gelijktijdig eten. 
Er zal wel een systeem moeten uitgedokterd worden waarbij ook de kindjes die boterhammen eten 
voldoende keuze hebben om te kiezen met wat ze van de speelgoedkoffer kunnen spelen. Nu krijgen de 
warme eters “voorrang”. De kinderen van het 6de leerjaar plaatsen alles klaar, en anders staan ze buiten 
een . Misschien zal er in twee shiften worden gewerkt. 

- Luizen. Er wordt telkens als de leerkracht melding doet, een brief meegegeven aan de leerlingen. Vóór 
elke vakantie wordt er luizencontrole gedaan, zodanig dat de kinderen tijdens de vakanties behandeld 
kunnen worden tegen luizen. De kinderen krijgen dan ook een brief mee of er al dan niet luizen aanwezig 
zijn bij het kind. Wanneer er luizenbezoek gemeld wordt in de klas, krijgen alle kinderen uit de klas steeds 
een brief mee. 

- Parking voor het rusthuis. Er is een deel vóór het rusthuis waar het zelfs verboden is te parkeren 
(verbodsbord aan het verlichtingspaal). Daar waar er putten zijn mag er wel geparkeerd worden. Er zal 
een ouder voor die putten de stad aanschrijven. De Gasthuisstraat zal na verloop van tijd opnieuw 
heraangelegd worden. 

- Website van het school. De vraag of het mogelijk is zoals bij de school De Parel in Heusden een link te 
voorzien met “thuiswerkhulp”. Daar wordt er per leerjaar filmpjes of regels voorzien zodat ouders 
eventueel hun kinderen kunnen ondersteunen of waarbij kinderen eventueel ook nog eens kunnen zien 
hoe ze het moeten doen of leren.  
Momenteel is het blijkbaar niet mogelijk om dat te voorzien op de schoolwebsite. 
Het vraagt dan ook weer veel werk en tijd om het online te onderhouden. 
Er wordt in principe enkel huiswerk meegegeven dat ze al kunnen. De school is voor laagdrempelige 
communicatie waarbij ouders via een briefje aan de juf kunnen laten weten indien het huiswerk al dan 
niet goed lukte of eventueel met de vraag om het nogmaals uit te leggen. Zo krijgt de leerkracht ook de 
juiste feedback. 
De discussie was ook dat niet alle ouders de tijd en middelen hebben om zich daar mee bezig te houden. 

  



- Tekenfund. Er werd soms opgemerkt dat het duur was. De school kan niet zelf hun prijzen bepalen. De 
firma laat de school kiezen in welke categorie zij vallen: ouders met weinig middelen, gemiddelde school 
en een school waar ouders veel middelen hebben. De school heeft voor de gemiddelde school gekozen. 
Dit zijn prijzen vergelijkbaar met Hema-artikelen. 

- Bouw: 15 januari begint men  aan de nieuwe vloer van de turnzaal. In de kerstvakantie begint me aan de 
keuken. De zandbak, zou in januari/februari zijn wanneer het weer dit toelaat. De kleuterklassen gaan ook 
worden afgewerkt (lavabo’s, kapstokken in de gang), de hoeken onder de trap zal ook worden afgewerkt 
met bakken voor gerief in op te bergen. 

- Grootouderfeest. Er is nog geen datum vastgelegd. Het feest wordt tweejaarlijks georganiseerd in de 
kleuterklassen. (Het ander jaar wordt er een kerstmarkt georganiseerd). 

- 27 januari is het nieuwjaarsfeest van de ouderraad. De ouderraad organiseert het dit jaar. Het thema is 
Venetiaans carnaval en er zal pizza gegeten worden. Zowel mensen in de ouderraad als in de werkgroep 
zijn welkom. Deelnemen kan mits betalen van €30/p.p. Het nieuwjaarsfeestje wordt georganiseerd om de 
medewerkers te bedanken voor hun inzet. De partners zijn ook uitgenodigd. Dit jaar ook met een “spel”. 

6 Data volgende vergadering 
Volgend ouderraad zal plaatsvinden op dinsdag 20 februari om 20.00 u. 

Belangrijke data:  

zaterdag 27 januari 2018: nieuwjaarsfeestje 

zaterdag 10 maart 2018: Old School Party (6de editie) 

zaterdag 28 april 2018: plechtige communie 

zaterdag 05 mei 2018: eerste communie 

zondag 27 mei 2018: schoolfeest 

donderdag 28 juni 2018: afscheid zesdejaars 


