
      

Verslag ouderraad 3 juni 2019 

Aanwezig: Mevr. Van Opstal, Peter, Luc, Carine, Inge, Peggy, Kristel en Gitte 

Verontschuldigd: Martine 

1. Goedkeuring verslag 

Alvorens het verslag goed te keuren worden er nog een paar punten van het vorige 

verslag besproken.  

De communicatie tussen verschillende leerkrachten over het wel of niet vroeger naar 

huis gaan, is nog steeds niet optimaal. Voor de zevende jaren is er niets veranderd. De 

ene klas mag nog steeds door tijdens een studie en de twee overige klassen niet. Spijtig 

dat dit voor hun einde van hun middelbare school niet werd opgelost.  

Voor de bus van Stabroek is ook geen pasklare oplossing gevonden. De ouders en 

leerlingen worden echter bij inschrijving op de hoogte gebracht dat de leerlingen op 

tijd moeten komen op school. Ook als ze van ver moeten komen. Onze school begint 

om 8.15u.  

De directie neemt contact met de leerkrachten van LO voor hun offerte van de 

schenking van de ouderraad. Daarop wordt het verslag goedgekeurd. 

 

2. Infoavond van 1 april 2019 

Omdat er weer een modernisering is van de onderwijsstructuur werd er een infoavond 

georganiseerd voor de ouders van de lln. die naar het eerste middelbaar zouden 

komen. 

Er was een goede opkomst, de turnzaal zat vol. Vele ouders waren met twee of drie 

zodat het moeilijk te overzien was voor hoeveel lln. er precies interesse was. De ouders 

waren tevreden over de gegeven informatie. Er zijn dan ook enkele inschrijvingen uit 

voortgekomen. De meeste ouders zijn ook nog een kijkje komen nemen op de kijkdag. 

De ouderraad stond in voor de drank, zodat de ouders nog een beetje konden 

napraten.  



 

3. De kijkdag van 27 april 2019 

Spijtig genoeg was een niet zo’n goed weer . De ouderraad stond zoals ieder jaar in het 

café, waar er frisdrank, koffie en thee werd geschonken. De opkomst in het café was 

wel minder dan vorig jaar, maar de helpende handen vonden het toch geslaagd. 

De mensen die waren gekomen voor de kijkdag hadden lovende kritiek. Alles ging er 

gemoedelijk aan toe. Aangezien er een infoavond geweest was, hebben de 

leerkrachten geen aparte infomomenten meer gedaan. Zo konden de ouders op hun 

eigen tempo heel de school bekijken en rustig een wandeling meedoen met de 

leerkrachten. Er zijn toch wel wat inschrijvingen voortgevloeid vanuit de kijkdag.  

De directie zou vanaf volgend schooljaar lln. willen inschakelen om de ouders en 

nieuwe lln. een rondleiding te geven. Ze zouden dan vragen over de school kunnen 

beantwoorden die dichter bij hun staan. In de klassen zouden leerkrachten uitleg 

geven over de specifieke vakken. Er zal een bevraging komen onder lln. Wij denken dat 

dat inderdaad een meerwaarde zal zijn, omdat de lln. vanuit hun eigen ervaringen 

vragen kunnen beantwoorden en omdat de nieuwe lln. sneller een vraag zullen stellen 

aan een leeftijdsgenoot.  

Over het algemeen dus weer een geslaagde dag. 

 

4. Voetbaltornooi 29 mei 2019 

Er hadden zich een 600 tal lln. ingeschreven. Het was een  vlotte organisatie, de 

leerkrachten en de ouderraad hadden een goede samenwerking. Zoals elk jaar stonden 

de leden en helpende handen van de ouderraad achter de toog. Er werden smoskes, 

watermeloen, druiven en frisdrank verkocht. Elke lln. die zich had ingeschreven kreeg 

een gratis hotdog aangeboden door de ouderraad. Met het goede weer ging alles 

vlotjes over de toog. Dit jaar werden er meer smoskes verkocht dan andere jaren.  

Zoals ieder jaar werden er weer veel ijspakkets gevraagd voor de licht gekwetste lln. 

Ze kregen dikwijls nog niet de tijd om terug koud te worden. De ouderraad had ook 

zakjes voor kleine ijsblokjes aangekocht, zodat ook deze konden gebruikt worden. Voor 

volgend jaar zullen er meer ijspakkets worden aangekocht door de school.  

Mr Jan Jambon, burgemeester van Brasschaat, reikte zowel ’s morgens als ‘s avonds 

de medailles uit aan de winnaars. Wij vonden dit een mooi initiatief.  

Ondanks een gewonde die met de ambulance is opgehaald, kunnen we weer spreken 

van een succes. Deze traditie wordt volgend jaar dan ook met veel enthousiasme 

voortgezet. Met dank aan de ouderraad die met veel plezier achter de toog hebben 

gestaan. 

  



 

5. Gezellig samenzijn 8 juni 2019 

Het gezellig samenzijn gaat door in de Broertjes te Kapelsestraat 254 te Kapellen. 

Iedereen wordt er rond 19.30 u verwacht. Carine en Gitte worden gevierd omdat zij 

de ouderraad gaan verlaten. Zij hebben respectievelijk 5 en 7 jaar zich ingezet voor de 

ouderraad.  

Een dikke merci voor hun inzet! 

 

6. Varia 

a. Aangezien er geen interesse was voor de NOTP , wordt er een andere uitstap 

gezocht. Daarvoor gaat Peter naar het Sportpaleis bellen om info in te winnen over 

de Rode Neuzen dag (29/11/2019). Er zal ook een bevraging komen onder de lln. 

om te horen welke uitstap zij interessant vinden. Wordt volgend schooljaar 

vervolgd. 

Peter heeft ondertussen contact genomen met het sportpaleis, maar zij hebben tot 

heden nog geen info hierover ontvangen. Verleden jaar konden vanaf begin Okt 

tickets aangekocht worden maar deze waren zeer vlug de deur uit. Snelheid zal de 

boodschap zijn. 

 

b. Gitte bracht de voorbeelden voor de t-shirts mee. Ze werden goedgekeurd. Peter 

zal contact opnemen met de leverancier om deze te bestellen. 10 modellen in large 

voor de vrouwen en 10 modellen XL voor de mannen. Mevr. Van Opstal ging aan 

de modeleerkracht vragen of het nog mogelijk was om deze in de school te 

bedrukken. 

 

c. Ondertussen is er mailtje terug gekomen van de LO –leerkrachten. Zij geven enkele 

suggesties voor onze schenking. Nieuwe hoezen voor de matten, Zweedse banken 

een plint of bok en nieuwe ballen voor de balsporten. Wij opteren voor 

volleyballen, basketballen en voetballen met bijbehorende pompen. Deze 

schenking is dan ook voor de nieuwe sporthal die op vrijdag 13 september 2019 

plechtig zal geopend worden. De ouderraad gaat akkoord om voor een bedrag van 

3000 euro het project te steunen. 

 

d. De directie zou volgend schooljaar willen voorstellen om het gsm-gebruik van de 

tweede en derde graad toe te staan op de speelplaats. Dit wil zeggen dat er aan de 

B-kant gsm gebruikt mag worden en aan de A-kant niet. Lln. die toevallig aan de A-

kant zitten, zullen hun gsm ook daar niet mogen gebruiken, om verwarring uit te 

sluiten. Omdat vele lln. toch al hun gsm gebruiken, zou dit niet veel veranderen. Er 

moet natuurlijk toezicht zijn dat er geen verkeerde dingen op sociale media 

worden geplaatst. Dit is wel een ongerustheid van de ouders in de ouderraad. De 



directie zal dit openlijk bevragen onder alle ouders. Het werd positief onthaalt , 

mits er goede controle en afspraken zullen zijn. 

 

e. Het examen Godsdienst gaat voor enkele klassen, o.a. in 5STW niet door, omdat 

de leerkracht reeds verschillende weken niet aanwezig is. 

 

f. De proclamatie zal vanaf dit schooljaar mee te volgen zijn via livestream. Per 

afstuderende leerling, worden 2 personen toegelaten. Uitbreiding kan niet gezien 

de capaciteit van de Ruiterhal. Dit is dikwijls zeer moeilijk voor de lln. met 

gescheiden ouders. We hopen dat dit positief zal onthaald worden. 

 

g. Er wordt ook gevraagd hoe er nieuwe leden worden geronseld voor de ouderraad, 

want dit blijkt toch veel moeilijker te gaan dan vroeger. Er wordt uitgelegd dat er 

steeds op de infoavond van de eerstejaars in september een flyer wordt uitgedeeld 

en dat de voorzitter een woordje uitleg geeft aan de ouders. Tijdens de 

infoavonden van de andere jaren wordt er niet zo heel veel reclame gemaakt. Er 

wordt gekeken hoe we nog meer reclame kunnen maken voor de ouderraad, want 

volgend schooljaar stoppen er terug twee leden en die zouden graag vervangen 

worden.  

Er zal een WhatsApp groepje voor de helpende handen en de ouderraad worden 

aangemaakt. Dit zou de communicatie moeten vergemakkelijken. Dit zal gedaan 

worden door Peggy. 

 

h. De geschonken fietsen van de ouderraad moeten dringend nagekeken worden 

zodat deze weer optimaal kunnen gebruikt worden voor het volgend schooljaar. 

Ondertussen heeft Peter contact gehad met Dirk, een helpende hand, die 

aangeboden heeft om de herstellingen te doen aan deze fietsen. Hij heeft de 

fietsen bekeken en zal de herstellingen tijdens de vakantie herstellen (1ste week 

van Jul en laatste 2 weken van Aug). De fietsen zullen dus hersteld zijn bij het begin 

van volgend schooljaar. 

 

i. De boekentassen van de eerstejaars wegen erg veel en daarom wordt er gevraagd 

of zij ook geen lockers kunnen gebruiken. Dit is echter geen optie omdat de derde 

graad voorrang krijgt op het gebruik van de lockers omdat zij geen vast lokaal 

hebben. De lln. van de eerste graad hebben wel een vast lokaal waar zij eventueel 

hun spullen die ze niet direct nodig hebben kunnen laten. Er zullen vanaf volgend 

schooljaar flexibele kaften mogen worden gebruikt wat het gewicht zou 

verminderen.  

  



 

j. Heeft de school een kaart van de Colruyt en zo niet zou deze kunnen worden 

aangevraagd? Dit is heel gemakkelijk voor de inkopen van de voetbal, infoavonden 

enz. Ondertussen werd dit onderzocht door de directie. De school heeft geen 

Colruytkaart maar kan wel door de ouderraad aangevraagd worden. Dit wordt 

verder bekeken. 

 

k. Aangezien Peter en Luc volgend jaar de ouderraad zullen verlaten, moeten ook zij 

vervangen worden. Er wordt gevraagd of dat er al iemand er wil over nadenken om 

voorzitter en ondervoorzitter te worden. Als deze taken zouden kunnen verdeeld 

worden onder bv. twee personen zijn er wel die dit zouden willen doen. Wordt 

vervolgd. 

 

7. Data voor schooljaar 2019-2020 

Vergaderingen : 9 september 2019, 4 november 2019, 13 januari 2020, 23 maart 

2020 en 25 mei 2020.  

Infoavond 1ste jaars : donderdag 19 september 2019 

Speculoos: brieven voor de herfstvakantie (28/10 tem 3/11) 

26 november 2019 inpakken, 27 november 2019 uitdelen 

Kijkdag: vermoedelijk 25 april 2020 ( kan nog eventueel verzet worden) 

Voetbal: woensdag 20 mei 2020 

  

 

Voorzitter, Peter Poriau 

 


