
 

Verslag ouderraad 09 Sep 19 
 

Aanwezig: Mevr Van Opstal, Mevr Simons, Luc, Inge, Peggy 
Verontschuldigd: Martine, Kristel en Peter  

 

 

1. Goedkeuring verslag 03 Jun 19 

Het verslag van 03 Jun 19 wordt goedgekeurd. 

 

2. Woordje ondervoorzitter 

Rekening houdend met het beperkt aantal leden, wil dit zeggen dat we nog 

steeds op zoek moeten gaan naar nieuw bloed voor onze ouderraad. We 

dienen dit in de eerste plaats te doen op de infoavond van de 1ejaars op 

donderdag 19 SEP 2019, maar ook op de oudercontacten van alle jaren. Elk lid 

van de ouderraad dient aanwezig te zijn op de infoavond van de klas van 

zijn/haar dochter/zoon, om de werking van de ouderraad minimaal toe te 

lichten. Voor bijkomende vragen kunnen de mensen nog steeds terecht via het 

mailadres van de ouderraad.  

 

Peggy zorgt voor Whatsapp-groep . Luc geeft de nummers van de leden en 

helpende handen door. Iedereen van de leden wordt aangesteld als 

beheerder zodat we zelf iemand kunnen toevoegen en dit niet steeds aan 

Peggy moeten vragen. 

Flyer: Peter is bezig met een aanpassing van de flyer zodat er culturele 

activiteiten kunnen opgezet worden . Deze zal afgedrukt worden tegen de 

infoavond en zal meegegeven worden aan de aanwezigen bij het betreden 

van de zaal.  

 

3. Infoavond 19 Sep 19 

De infoavond voor de eerstejaars gaat door op donderdag19 september om 

19 uur.  Peggy, Luc , Inge en haar 2 kids zijn aanwezig  om de zaal klaar te zetten 

om 18u45. Vicky en Esther zorgen ervoor dat de glazen klaar staan.Zij zorgen 

voor het bijvullen van de glazen. Luc/Peter geeft een woordje uitleg aan alle 

ouders van de eerstejaars tijdens de gezamenlijke uitleg in de turnzaal. Peter 

zal zijn powerpointvoorstelling doorsturen naar de directie. 

Kristel/Martine (Maîtres in de zaal) nemen nog contact met Brenda voor 

verdere afspraken qua drank, glazen, versnaperingen. Dit gebeurde inmiddels 

door Peter. Er zal ook dit jaar geen rode wijn geserveerd worden. Witte wijn 

wordt beperkt en water en fruitsap wordt ruim voorzien.  

De Flyer met inschrijfbriefje (om uitgenodigd te worden op de volgende 

vergadering) zal naar Brenda worden doorgestuurd. Zij zal zorgen voor de 

nodige kopijen. We houden er aan dat deze uitgedeeld worden aan de ouders 

bij het betreden van de zaal! Nadien bij de receptie kunnen Luc, Inge en Peggy 

zich tussen de ouders begeven om geïnteresseerden nog verder warm te 

maken en babbeltje te slaan zodat we wat ouders kunnen bijeen sprokkelen. 



 

4. Spaakreflectoren 

Na het succes van de vorige jaren, stellen we voor om ook dit jaar aan de 

eerstejaars en de nieuwe lln. deze spaakreflectoren uit te delen.  Er zijn er nog 

1960 aanwezig, zodat er geen bijkomend dienen aangekocht te worden. 

We hebben 100 nieuwe leerlingen, We delen 10 stuks per leerling uit. 

De leerkrachten van sport en techniek helpen de lln. om ze op hun fiets te 

monteren. Op de dag van de leerkracht 4/10 voorziet de directie zelf een kleine 

attentie voor haar leerkrachten  

 

5. Herkenbaarheid van de leden ouderraad: 
Vorig jaar werd er reeds voorgesteld om de leden van de ouderraad 

herkenbaar te maken door het aantrekken van T-shirts. We prospecteren 

verschillende firma’s/winkels om binnen afzienbare tijd een beslissing te nemen. 

 

6. Stand van zaken fietsen 

Begin vorig schooljaar heeft Eddy Van Esch (papa van Sofiya) zich opgegeven 

om de schoolfietsen te controleren en te herstellen. In de loop van de 

zomervakantie is dit grotendeels gebeurd. Momenteel staan er nog een 5-tal 

fietsen bij Eddy thuis. In de loop van de volgende weken zal Eddy de rest van 

de fietsen maken/herstellen. Ook vraagt Eddy om in de toekomst niet meer met 

de herstellingen te wachten, maar onmiddellijk te reageren als dit nodig is. 

Bedankt alvast Eddy, want veiligheid is prioriteit! 

 

7. NOTP/Rode neuzen/Daens/gespot 

Aangezien er te weinig interesse is voor de Night of the Proms (NOTP) werd er 

besloten om naar een alternatief te zoeken. We dachten hier aan de rode 

neuzendag (29/11/2019), maar probleem is hier dat er pas vanaf oktober 

tickets kunnen aangekocht worden. Tickets zijn ook vrij duur en zeer snel 

uitverkocht. Daarenboven weten we momenteel niet met zekerheid of er een 

slotevenement zal doorgaan. Misschien eerst informeren naar interesse van de 

leerlingen? Peter dacht hier aan voorstelling van Daens. 

Gespot wordt niet meer gedaan. 

We gaan eens bij de culturele centra in de buurt horen wat ze geven aan 

voorstellingen. Dit zal dan voor eind januari of begin februari zijn. Luc gaat zijn 

licht eens opsteken in Brasschaat en Inge in Merksem en Schoten. 

 

8. Speekseltesten 

Eind juni was er veel te doen omtrent speekseltesten voor drugs in de 

Brasschaatse scholen in de media en dit vanaf het begin van dit schooljaar, 

ook in onze school. Onze voorzitter werd hieromtrent gecontacteerd voor een 

reactie. Vorig jaar was er in de Brasschaatse scholen een probleem tijdens de 

buitenlandse reizen. Om dit inderdaad vast te stellen bij leerlingen is zo’n 

speekseltest een sluitend bewijs dat objectief is. Doch dit mag enkel met 

toestemming van de leerling zelf. 

De storm omtrent deze speekseltesten is ondertussen wat gaan liggen. Eind 

september zitten de directies van de verschillende scholen samen met het 

gemeentebestuur. 



De Brasschaatse scholen hebben zich samen gezet en voeren een anti 

drugbeleid. Hiervoor komt nog een brief met de leerlingen mee. DRUGS worden 

niet getolereerd. 

 

9. Speculoos 

Op 27.11 wordt onze overheerlijke speculoos weer verdeeld. 

De bakker wordt even gecontacteerd ivm de prijs om te kijken of we onze 

verkoopprijs nog kunnen behouden. 

Brieven worden uitgedeeld op 18/10. 

De bonnetjes worden aangenomen op 8/11 en 18/11 door Inge en (hopelijk 

nog iemand) 

Inpakken gebeurt op 26.11 

Verdeling op 27.11 

 

10. Varia  

Er is geen mogelijkheid om een fietsenstalling te installeren aan de B kant.  

 

Er is weinig ruimte in de eetzaal. Ook hier is niet direct een goede oplossing 

voor. Bij goed weer mogen de leerlingen op de speelplaats hun boterhammen 

opeten. Vanaf dit schooljaar moeten de leerlingen hun kaart laten scannen bij 

het binnenkomen. De leerlingenkaarten zullen tijdens de refterbeurten 

gescand worden om de aanwezigheid van de leerlingen te bevestigen. Dit is 

een beter controlemiddel om na te kijken welke leerlingen er tijdens de middag 

onrechtmatig de school verlaten. 

 

EHBO opleiding wordt gegeven in het 5de jaar verzorging. De anderen hebben 

dit niet in hun lessenpakket. 

 

Hebben de laptops van de school een antivirus? Dit wordt nagevraagd bij ICT. 

 

Ideetje voor 5de of 6de jaars; voordracht over belangrijke verkeerssituaties in 

Brasschaat. 

Deze gebeurt door Rudy Langens van Matrix DVV. Inge geeft de nodige info 

aan Kris.  

 

Voor de 6de jaars wordt er voor Italiëreis een engagement gevraagd. 20 pakken 

spaghetti verkopen en dan is er 100 € korting. Indien spaghetti niet verkocht is, 

kan deze niet teruggegeven worden aan de school.  

 

Studietoelage zit vanaf dit jaar mee in het groeipakket en moet niet meer 

aangevraagd worden door ouders. Als men hiervoor in aanmerking komt, 

wordt dit automatisch gestort. 

 

Kijkdag wordt dit schooljaar vervroegd naar 21 maart, omdat er vanaf dit 

schooljaar digitaal wordt ingeschreven. Het is dan ook wenselijk dat de nieuwe 

ouders de school hebben kunnen zien voordat ze inschrijven. 

  



 

11.  Overzicht data schooljaar 2019-2020 

Ouderraad: 04 november 2019, 13 januari 2019, 23 maart 2020 en 25 mei 2020 

Schoolraad: 21 oktober 2019 : Inge en Peggy zullen aanwezig zijn 

Infoavond 1ste jaars: 19 September 2019 

Speculaas: 18.10 brieven, 26.11 inpakken, 27.11 verdelen 

Kijkdag:  21.03.2020  

Schoolvoetbal: 20 mei 20 

 

Luc Lemmens 

Ondervoorzitter 

 

 


