
  

Verslag ouderraad 04 november 2019 

 

Aanwezig: Mevr. Yo Van Bergen, Peter, Inge, Martine, Peggy, Luc, Jessy, Tom, 

Sally, Anne Marie, Ilse, An 

Verontschuldigd: Nannette 

 

Allereerst bedankt aan alle nieuwe aanwezigen om de stap naar de 

ouderraad te zetten. Dit wordt ten zeerste geapprecieerd. 

 

1. Goedkeuring verslag  09 september 2019 

Het verslag van de vergadering werd goedgekeurd. 

 

2. Afscheid van Kristel. 

Om familiale redenen stopt Kristel met de ouderraad. We bedanken 

haar voor de nodige inzet het vorige jaar. 

 

3. Infoavond 19/09/2019 

De info kwam zeer duidelijk bij de ouders over. 

De eerste infoavond in april was ook zeer nuttig daar er algemene uitleg 

gegeven wordt en de ouders nog niet echt gekozen hebben in welke 

school ze willen terechtkomen. De info van beide avonden is dan ook 

complementair. 

Nadien in het klassikaal moment werden de vragen door de 

leerkrachten zeer goed beantwoord. 

De info die door Peter gegeven werd, was zeer goed en door zijn 

enthousiasme hebben we VEEL nieuwe leden kunnen bijeensprokkelen. 

Het flyertje werd niet zo hard bekeken, maar de aanwezigheid  van de 

ouderraad bij het natje en het droogje is wel noodzakelijk. 

 

4. Speculoosverkoop 

De brieven zijn overal rondgedeeld bij de leerlingen. 

De vraag werd gesteld of er een mogelijkheid is om facturen te maken 

naar ouders die een bedrijf hebben en zo dit kunnen inbrengen als 

sponsering. Yo zal hierover inlichtingen sprokkelen of zoiets mogelijk is. 

Op 8/11 is er een eerste inschrijving van de speculoos. Inge en Sally zijn 

daar aanwezig. 

Op 18/11 is er  nog een tweede  ophaalronde. Ilse , Ann, en Inge zullen 

om 7u45 aanwezig zijn. 

Tijdens deze ophaalrondes werden ondertussen 933 pakketten besteld. 

De speculoos wordt verpakt op 26/11 in de refter om 18u30. 

Ilse, Tom ,Sally, Peter, Luc , Martine , Inge (om 19u30) 

Woensdag 27/11 uitdelen van de pakketten vanaf 12 uur tot 19 uur  



12uur : Ilse, Tom , Sally, Inge ( vanaf 12u20) , Peter komt ’s avonds. 

Vanaf 20 pakketten krijgt men een bioscoopticket. Jessy zorgt er voor. 

Martine zorgt voor de bons van het shoppingcenter voor de eerste 

(€45,00), tweede (€30,00) en derde prijs (€15,00). 

De kostprijs voor de speculoos is 2,50 € bij bakkerij Wouters. 

Inge hoort naar de kostprijs bij hun eigen bakkerij voor de speculoos. 

 

5. Rode neuzen sportpaleis 29/11/2019 

We hebben 60 tickets waarvan 6 begeleiders en 54 leerlingen. 

Na de eerste ronde waren er 25 tickets verkocht. Er werd een reminder 

rondgestuurd via smartschool met succes. Op 8/11 was er een tweede 

inschrijfmoment om 12 uur met Sally en Jessy. Ondertussen zijn er nog 

slechts 6 tickets beschikbaar. Indien er tickets over waren, wilt Anne 

Marie er ook nog twee. 

De begeleiders zijn Luc, Inge, Tom, Ilse, Sally, Ann. 

Er zullen voldoende volwassenen meegaan die ook als begeleider 

kunnen in gezet worden. 

We nemen onze grote witte paraplu’s mee als herkenning. 

Op de terugrit met de tram gaan we ons best opsplitsen per begeleider. 

We geraken op dat uur niet met 60 personen op 1 tram. Inge zorgt voor 

de witte paraplu’s en de tickets die op de verzamelplaats verdeeld 

worden. 

 

6. Spaakreflectoren 

Deze werden uitgedeeld  aan de leerlingen. We bekijken hoeveel 

reflectoren er nog beschikbaar zijn. We vragen de directie om dit ook in 

de kijker te zetten via smartschool en website. 

 

7. Speekseltesten 

De scholen en de gemeente zijn hierover samen gekomen. Er werden 2 

brieven voorgesteld: een lange uitgebreide en een korte duidelijke 

versie. Indien de lange versie gevolgd zou worden dan zit men vast aan 

een strikte procedure zonder uitwijkmogelijkheden. 

Onze school koos voor een korte versie. 

De lange versie werd echter door de gemeente voorgesteld. De school 

en ook andere Brasschaatse scholen scharen zich NIET achter dit 

voorstel. Wordt vervolgd. 

 

8. Fietsenmaker 

Fietsenmaker Eddy heeft dit jaar 20 fietsen hersteld voor 177,55 euro. Bij 

kleine en grote problemen mogen we hem sneller contacteren zodat 

het werk niet oploopt. We bedanken hem ten zeerste. 

  



 

9. Herkenbaarheid ouderraad  

We hebben gekozen voor duurzame licht grijze polo’s bij het bedrijf 

Brodarto in Kalmthout. Het logo van Mater Dei wordt erop geborduurd 

alsook daaronder de melding OUDERRAAD. 

We betalen per steken dat ze borduren. Er kan steeds worden bijbesteld. 

Er werden drie maten besteld om te passen M, L en XL. Deze worden 

tegen volgende vergadering meegebracht zodat we de bestelling 

kunnen afwerken. 

 

10. Varia  

a. Begin dit schooljaar stelden we de vraag aan de cultuurraad van 

Brasschaat om in de toekomst eventueel samen te werken. Verdere 

contacten werden genomen en Jeroen Swyngedauw en zijn collega 

zullen aanwezig zijn op 13 Jan 20 voorafgaand. Zij zullen toelichting 

geven over de eventuele mogelijkheden. Zij zullen aanwezig zijn om 

1830 Hr, voorafgaand aan de vergadering ouderraad. Wie kan 

aanwezig zijn? 

 

b. Tijdens de vorige vergadering werd de vraag gesteld of er op de 

schoollaptops een beveiliging zit of antivirus werd geïnstalleerd. Het 

antwoord is hierop negatief. Men dient dus zelf voor een beveiliging 

te zorgen. Vanaf het 5de jaar (bepaalde richtingen) krijgt men de 

mogelijkheid om een laptop aan te schaffen via de school. Deze zijn 

performant en voldoen aan de verwachtingen. 

 

c. Peggy en Inge zijn naar de schoolraad gegaan. Het was best 

interessant om de werking binnenin eens te kunnen ervaren. Er komt 

waarschijnlijk een uitbreiding van onze scholengemeenschap met 2 

scholen, namelijk Sint-Eduardus en Kristus Koning in Sint Job. Dit moet 

nog definitief ondertekend worden. Er komt een nieuw gebouw aan 

de D Blok. Deze zou in gebruik genomen worden in 2022. 

 

d. De whatsapp groep wordt zeer positief ervaren. Een snellere en 

efficiënte communicatie met elkaar tot gevolg. 

 

e. Op 05 Nov was een oudercontact voorzien. Dit oudercontact was 

enkel voorzien voor de ouders van de leerlingen van het eerste jaar 

en voor de ouders van de leerlingen van de hogere jaren indien zij 

werden uitgenodigd door de leerkrachten. Dit was niet helemaal 

duidelijk voor iedereen, aangezien het niet gespecifieerd werd op 

de jaarkalender. In de toekomst moet dit duidelijker 

gecommuniceerd worden. 

 

f. Peter en Luc stoppen dit jaar als voorzitter en ondervoorzitter als alles 

goed loopt -))). We zoeken kandidaten om deze functies over te 

nemen. 



 

g. Graag hadden we zo snel mogelijk een datum gezocht voor ons 

jaarlijks etentje als afsluiter van het jaar . De voorkeur gaat naar een 

vrijdag. Het zou wel doorgaan zonder echtgenotes daar we al met 

zo’n grote groep zijn. 

Ander voorstel: eerst vergaderen en dan gaan eten. 

Voorstellen zijn steeds welkom. 

 

h. De lavabokranen van de WC’s aan de A en B kant zouden niet goed 

werken. Men moet er veel op drukken vooraleer het blijft stromen. 

 

i. Mevr Verheyen had info doorgekregen over een gratis lezing van 

STUDAN’T: “Wat als sociale media interessanter zijn dan cursussen?”.  

Voorstelling bijwonen is op dit moment niet mogelijk omdat de lezing 

nu niet georganiseerd wordt. Wanneer de lezingen terug starten, 

hangt af van de samenwerkende scholen. Het doel van de 

organisatie is om ze terug op starten in januari, februari en maart. De 

school houdt de ouderraad op de hoogte. Wordt opgevolgd. 

 

j. De lockers zijn niet toegankelijk tijdens de speeltijden, en dit zowel in 

de voor- en namiddag. Ze zijn wel open tijdens de middagpauze. Dit 

om samenhokken in deze overdekte ruimtes te vermijden. Op termijn 

zouden de lockers geplaatst worden onder de toekomstige 

nieuwbouw waardoor zij wel permanent kunnen geraadpleegd 

worden. 

 

k. Vorig jaar werd er als jaarproject een sweaterverkoop 

georganiseerd. Dit had wel bijval. Dit jaar is er dergelijk project niet 

gepland. Indien dit volgend jaar eveneens niet georganiseerd wordt, 

kan dit misschien door de ouderraad gepland worden. 

 

11. Overzicht belangrijke data 2019-2020 
Ouderraad: 13 januari 2020, 23 maart 2020 en 25 mei 2020 

Schoolraad: 17 februari 2020 en 18 Mei 2020 

Speculaas: 26.11 inpakken, 27.11 verdelen 

Kijkdag:  21.03.2020  

Schoolvoetbal: 20 mei 20 

 

Peter Poriau 

Voorzitter 


