
 

 
 

Verslag ouderraad 25 maart 2019 
 
Aanwezig : Mevr Yo Van Bergen, Peter, Luc, Carine, Peggy, Gitte en Inge 
Verontschuldigd : Martine, Kristel 

 
 

1. Goedkeuring verslag van 14 Jan 19 
Voor het verslag wordt goedgekeurd, worden er nog een paar vragen van het vorig 
verslag beantwoord door de directie.  
Voor de lln. die “s middags in de kou moeten staan voordat ze in de eetzaal kunnen 
is geen pasklare oplossing. Ze mogen hun boterhammen al buiten opeten. Er is nu 
eenmaal niet genoeg plaats om iedereen samen in de eetzaal te zetten, zodat er in 
shiften moet gegeten worden. Misschien komt er een oplossing met de nieuwe 
aanbouw. 
Er is tot hiertoe nog maar met één mailtje gereageerd op de verslagen van de 
ouderraad, die nu op de website te zien zijn. We weten dus niet of ze gelezen worden. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Nabespreking speculoosverkoop 
Dank aan Carine als verantwoordelijke voor de goede uitvoering en de rest van de 
leden voor de hulp hierbij. 
In vergelijking met vorig jaar is er een iets kleinere opbrengst. Het is ook jammer dat 
er zo weinig leerkrachten speculaas kopen, het is tenslotte toch voor de school waar 
zij ook deel van uitmaken.  
We kunnen toch weer spreken van een succes en daarom wordt de traditie volgend 
jaar verder gezet. 
 

3. Infoavond 01 Apr 2019 
Omdat het voor de school en onze toekomstige ouders volgend jaar een extra 
speciaal schooljaar is (start vernieuwing secundair onderwijs), plant de school een 
infoavond in op 1 april. De directie heeft aan de ouderraad gevraagd om een handje 
toe te steken voor het aanbieden van een drankje achteraf. 
Briefing begint om 1930 u tot omstreeks 2100 u. 
Daarna een uurtje receptie. 
Peter vraagt nog waarom 1 april niet is verschenen op het elektronisch bord in de 
gemeente. De directie heeft het al verschillende keren gevraagd, ook voor andere 
belangrijke data. De gemeente weigert de school er op te zetten, alleen het GIB komt 
er op. Dit zou niet mogen. Er wordt wel reclame gemaakt op facebook en schoolbeurs. 
Ondertussen werd er contact opgenomen met de gemeente en mag de school wel 
mededelingen plaatsen op de elektronische mededelingsborden van de gemeente. 

  



 

 
4. Infodag 27 Apr 19 

POC: Luc 
Er wordt ons gevraagd om weer drank te serveren aan de kijkers. 
Luc en Peggy zijn alvast van de partij en Inge komt rond 15.30u. Er wordt ook een 
mail naar de helpende handen gestuurd om nog minstens twee helpers te vinden. 
Het café gaat weer door in lokaal A07 (zelfde lokaal als vorig jaar). Bij goed weer 
wordt er terrasje voorzien. 
Luc en Peggy zullen er om 12.30 u zijn om alles klaar te zetten en de drank in de 
koelkast te doen. Affiches en prijslijsten worden opgehangen. De banner van de 
ouderraad wordt voor het café geplaatst. Het drinken zal zoals vorig jaar geschonken 
worden in plastieken bekers, te vinden in een kartonnen doos in het lokaal achter het 
café. Er worden nootjes en chips op de tafels gezet. Er worden weer jetons uitgedeeld 
aan de kinderen die eventueel zouden instappen in het eerste jaar. Vorig jaar hadden 
we veel geluk dat de gemeente ons de rest van koffiekoeken schonk om uit te delen. 
Daarom werd er gevraagd om dit jaar iets van eten bij te geven. Na een paar 
voorstellingen hebben we gekozen om toch geen eten bij te geven. We sturen de 
mensen graag door naar de keuken waar ze heerlijke kleine gerechtjes kunnen 
proeven. Inge gaat de overschot van koeken (die niet verkocht zijn in haar bakkerij) 
meebrengen .We hopen terug op schitterend weer en een goede opkomst zoals vorig 
schooljaar.  
De opbrengst gaat uiteraard zoals altijd terug naar de school! 
Peter en Luc spreken af op ma 15/04 om de details te bespreken. 

 
5. Voetbal 29 Mei 19 

POC: Inge 
Peter hoort zoals ieder jaar op voorhand hoeveel deelnemers er ongeveer gaan zijn 
op de voetbal. Inge en Peter zullen nog samenkomen om de praktische zaken te 
regelen,. 
Op di 28 mei zal de brouwer de drank leveren. Peter, Luc, Gitte en?? Zullen deze al 
in de frigo’s zetten. We komen rond 19.00 u naar de kantine van het voetbalstadion. 
Als het weer goed is, willen we dit jaar terug watermeloenen verkopen. Druiven zullen 
er ook terug zijn. De hotdogs zijn zoals ieder jaar weer gratis voor de deelnemers, ze 
krijgen een bonnetje van hun coach. Er zullen ook weer broodjes gemaakt worden. 
Voor diegenen die geen hotdog mogen of lusten is er een broodje kaas of ham. Peter 
brengt de au bain marie mee. Gel is er nog genoeg. De broodjes worden door Inge 
geleverd. Zij zal ook alle ingrediënten halen. (De Zwan worstjes zullen op voorhand 
besteld moeten worden). Een voormalig lid van de ouderraad zal de eieren weer 
sponsoren. Het secretariaat zorgt voor voldoende wisselgeld en cash voor de 
aankopen van de groenten, sauzen enz. Er moet dit jaar meer mayonaise en ketchup 
worden aangekocht. 
Op 29 mei worden de helpers om 8.00 u verwacht in de kantine. Inge, Carine, Gitte, 
Peter en Luc hebben zich alvast opgegeven. Peggy ging nog iets laten weten aan 
Inge. We vragen het nog aan Kristel en Martine. Kristel (vriendin Luc) kan misschien 
ook komen helpen. Gitte vraagt het aan voormalig lid Linda. Patricia (vrouw van Peter) 
zal ook aanwezig zijn. 
Wie kan brengt een schort, groentepotten, snijmes, broodmes, snijplank en eventueel 
potjes voor de restjes mee. 
Wij hopen uiteraard op schitterend weer, een mooie opkomst en een heleboel 
supporters. 
Wie nog vragen heeft contacteert Peter of Inge. Als er nog iets geregeld moet worden 
krijgen we nog een mail via de ouderraad. 

  



 

 
6. Gezellig samenzijn 

We hadden via een doodle een datum afgesproken nl. vrijdag 24 mei. Maar bij nader 
inzien kunnen verschillende leden toch niet komen. Dus is de datum verzet naar 
zaterdag 25 mei. We zouden naar de Twee Broertjes gaan in Kapellen. De directie 
moet nog bevestigen of ze er kunnen bij zijn, alsook de leerkrachten van de 
ouderraad.  
Een mail met verdere details volgt!! 
 

7. Varia 
a. Peter heeft op een site T-shirts gevonden die zouden kunnen gebruikt worden 

voor de ouderraad. Hij had een voorbeeld bij. Het wordt in beschouwing genomen. 
Er zouden ook nog T-shirts besteld kunnen worden via 7MTS , zij hebben ook 
voorbeelden besteld en die zouden asap geleverd worden. Als deze ook voldoen 
is men meer geneigd om deze te kiezen, aangezien de ouderraad de onderneming 
van de laatstejaars willen steunen. Wordt vervolgd. 

 
b. Er zijn bepaalde klassen die vroeger naar huis mogen omdat er studie is. En 

andere klassen die niet naar huis mogen. Dit voor dezelfde uren. Er wordt vanuit 
de directie gevraagd om de tijdstippen te vragen. Want normaal mogen lln. niet 
vroeger door en al zeker niet wanneer een taak voorzien is. Indien er geen taak 
wordt voorzien, mogen in uitzonderlijke gevallen lln. toch vroeger stoppen. Men 
moet er echter voor zorgen dat dit voor iedereen toegepast worden. Dit wordt 
opgevolgd! 

 
c. Bij de staking werd er door de leerkrachten op de Bredabaan gewandeld met 

spandoeken. Sommige lln. liepen mee., dit echter op vrijwillige basis. Toch werd 
er tegen lln. van de hogere klassen gezegd dat zij moesten meelopen, wat dus 
niet de bedoeling was. Men mag lln. niet verplichten om mee te wandelen in een 
stakingsmars. 

 
d. Er waren weer problemen met de lijnbus van Stabroek. Vorig jaar werd hiervoor 

een oplossing gevonden omdat er dikwijls problemen waren op deze lijn. Vanaf 
dit jaar moeten de lln. terug nablijven. Een vader heeft daarover een mail gestuurd, 
maar daar is niets meer van gehoord. Wordt nog vervolgd. 

 
e. Door de werken moet lijnbus 640 rondrijden. De lln. die daardoor te laat komen, 

zullen niet bestraft worden. 
 

f. De directie doet een suggestie voor de schenking van de ouderraad. Met de bouw 
een nieuwe turnzaal, is er ook nood aan nieuwe attributen. We zouden eventueel 
nieuwe Zweedse banken of een bok kunnen aankopen. Er wordt prijs gevraagd. 

 
g. Na 21.30 u of tijdens de schoolvakanties worden er nog dikwijls taken 

doorgegeven van de leerkrachten op Smartschool. Dit is echter niet de bedoeling. 
 

h. Er zijn bepaalde leerkrachten die nog met de manuele agenda werken en andere 
met de digitale. Wat het voor de lln. weer moeilijk maakt om al hun taken te kunnen 
volgen. Het is de bedoeling dat er per klas met dezelfde agenda gewerkt wordt. 
Voorkeur wordt gegeven aan de digitale. 

  



 

 
 

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

 


