
 

 
 

Verslag ouderraad 14 januari 2019 
 
Aanwezig : Peter, Luc, Kristel, Martine, Peggy, Gitte en Inge 
Verontschuldigd : Carine 
 

 

1. Goedkeuring verslag van 5 nov 2018 
      Het verslag werd goedgekeurd. 
 
2. Woordje van de voorzitter 

Aan iedereen mijn beste wensen voor een schitterend en gezond 2019. 
Nadia heeft aangegeven dat het haar niet zal lukken om deel te nemen als lid van 
de ouderraad. 
Deze vergadering gaat door zonder de directie. 

 
3. Bespreking lezing VCOV over polarisatie op 5 december 2018 

Peggy, Luc en Peter hebben de ouderraad vertegenwoordigd. De sprekers waren 
Khalid Benhaddou, coördinator onderwijsnetwerk Islamexperten en Chris Wyns van 
het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  
Peggy vond het zeer interessant, je kreeg een goede feedback voor ouders en 
leerkrachten. Luc vond het meer naar de Islam gericht. Er werd wel een goede uitleg 
gegeven over het in gesprek gaan met de leerlingen en ouders. Je moet niet alles 
direct geloven wat de leerlingen bv over het bidden of eten zeggen. Ga eens bij de 
ouders horen of dit echt zo wordt toegepast. 
De school heeft over elke beslissing het laatste woord. 
Belangrijkste les: praten met elkaar (leerlingen, ouders, directie)! 
 

4. Nabespreking NOTP van 23 november 2018 
Er werden 40 kaarten aangekocht, daarvan zijn er 25 verkocht. We hebben dus een 
aanzienlijk verlies. 
We hebben het idee dat met de jaren de interesse in de NOTP afneemt. Het verloren 
geld kan beter gebruikt worden voor andere zaken. 
We besluiten dan ook om iets anders te zoeken.  
Wie ideetjes heeft, graag een mailtje naar de mailbox van de ouderraad. 
ouderraadmaterdeibrasschaat@gmail.com  
Er wordt geopperd voor Rode Neuzendag. Waarschijnlijk zal daar veel interesse voor 
zijn. De datum voor dit evenement wordt echter pas laat bekend gemaakt. Ook niet 
zeker of het wel doorgaat? Zullen we genoeg kaarten kunnen kopen? Zullen we 
samen kunnen zitten? Hoe met de verkoop van de tickets?  
Iemand komt ook met het idee om eens naar een musical zoals ‘40-‘45 te gaan. De 
scholen kunnen voor de economische prijs van 15 € gaan. Dit wordt echter enkel 
overdag tijdens de week georganiseerd, dus een schoolactiviteit. Ouderraad kan 
daarin steunen maar niet organiseren. Daarnaast zullen hoogstwaarschijnlijk al 
meerdere leerlingen de voorstelling gezien hebben of hebben plannen om deze nog 
te gaan bekijken. 
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5. Nabespreking speculoosverkoop 

Dank aan Carine als verantwoordelijke voor de goede uitvoering en de rest van de 
leden voor de hulp hierbij. We hebben een mooie opbrengst. 
Aangezien Carine deze ouderraad afwezig is, zal de verdere bespreking de volgende 
keer doorgaan! 
 

6. Deelname schoolraad 25 februari 2019 
Er wordt kort een woordje uitleg gegeven over het verloop van een schoolraad door 
de voorzitter voor de nieuwe leden. 
Gitte zal de ouderraad vertegenwoordigen. Het wordt ook aan Carine gevraagd. 
Indien Carine zich niet kan vrijmaken, zal Inge haar plaats innemen. 

 
7. Afscheidscadeau van de leden die dit jaar de ouderraad verlaten 

Er wordt afgesproken dat deze leden een bon zullen krijgen van Wijnegem Shopping 
Center. 
Per jaar dat men lid geweest is, ontvangt men 10 €. 

 
8. Bespreking van de openstaande functies 

Aangezien Carine en Gitte de ouderraad verlaten, zullen er bepaalde functies vrij 
komen. Met name de functie van secretaris, zij/hij moet verslagen schrijven en 
doorsturen naar Peter. Zij/hij krijgt elke keer al een draftversie van de ouderraad, 
zodanig deze alleen moet aangevuld worden. Inge geeft zich op om dit van sept 2019 
te doen.  
De functie van organisator van de speculoosverkoop wordt overgenomen door Peggy, 
Martine en Kristel. Carine heeft daar een draaiboek van en zal deze doorgeven met 
de nodige uitleg. 
De functie van organisator van de infoavond van de eerstejaars zal overgenomen 
worden door Kristel en Martine. Zij moeten er voor zorgen dat er voldoende voorraad 
drank wordt aangekocht. En vragen om alles klaar te zetten, alsook de hoge tafels en 
tafelkleden. Dit via mail naar Brenda van het secretariaat. Zij moeten ook tijdig 
aanwezig zijn om alles klaar te zetten. Voor de rest zorgt Peter. 
De functie van deelnemers aan de schoolraad wordt overgenomen door Inge, Peggy 
en Martine. Zij zullen een beurtrol afspreken van wie er telkens met twee aanwezig 
zullen zijn. Alvast bedankt voor het enthousiasme om de functies over te nemen! 

 
9. Gezellig samenzijn 

Ieder jaar wordt er op het einde een gezellig samenzijn georganiseerd voor de leden 
van de ouderraad, hun partners, de directie en de leerkrachten van de ouderraad. 
Hebt u suggesties, wij horen het graag. Wordt verder besproken in de volgende 
vergadering. 
 

10. Varia 
a. De leerlingen klagen dat ze ‘s middags in de kou moeten blijven staan, omdat er 

nog een andere shift moet eten. Zij hebben dan ook al hun boterhammen op 
voordat ze de refter in kunnen. In de zomer is dit niet zo erg, maar met het koude 
en natte weer is dit niet zo leuk. Dit wordt doorgegeven aan de directie! 

b. Campagne FOD Economie –Cool en zichtbaar op de fiets. Nog veel te veel 
jongeren dragen geen fluo en zijn niet zichtbaar op de fiets. Ze vinden de fluo-
hesjes niet cool. Nochtans bestaan er wel veel coole en modieuze manieren om 
je te laten zien, zelfs fluo-hesjes. Niemand weet waar je juist op moet letten 
wanneer je fietsverlichting en accessoires koopt. Je kunt alle tricks en tips vinden 
op www.ziemeshinen.be. Aangezien de school zich enkel bezig houdt met 
campagnes die worden gesteund door de gemeente, zou de ouderraad deze 
campagne kunnen uitwerken. In sept-okt zou deze op de facebook en andere 
media kunnen geplaatst worden. 
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c. Zijn er al reacties gekomen op de verslagen die op de website van de school 

staan. Bij ons weten nog niet. Er zal gevraagd worden aan de directie of zij kunnen 
zien hoeveel likes er gekomen zijn op de verslagen. 

d. De verslagen van de schoolraad worden niet bezorgd aan de ouderraad, zou de 
schoolraad daar kunnen voor zorgen om deze aan Peter te bezorgen zodat deze 
ze aan de leden die deelnemen kan doormailen? 

e. De T-shirts worden gepast. Bij sommige leden passen ze wel, maar ze worden 
unaniem afgekeurd en geklasseerd. We zoeken naar betere, grijze T-shirts, liefst 
met een V-hals.  
 

11. Overzicht data schooljaar 2018-2019 
Ouderraad:  25 maart – 3 juni  
Schoolraad:  25 februari – 27 mei  
Kijkdag:  27 april ( Luc ) 
Voetbal:  29 mei ( Inge ) 
 
 
Peter Poriau 
Voorzitter 

 


