
 
Verslag ouderraad 13 januari 2020

Aanwezig:  Beata, An, Ilse, Tom, Peggy, Jessy, Peter, Inge
Verontschuldigd: Luc, Martine, Sally
Afwezig: Andre

1. Verwelkoming Beata.
We heten Beata, mama van Benjamin Bielen welkom in de ouderraad.

2. Afscheid Van Nanette.
Nanette heeft op werkvlak andere opportuniteiten gekregen waardoor een 
combinatie met de ouderraad zeer moeilijk werd. Wij wensen haar veel succes.

3. Goedkeuring vorig verslag 04/11/2019
Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd.

4. Evaluatie speculoosverkoop  
Het afhalen van de speculoos zullen we in de toekomst anders aanpakken. We 
zullen werken met 2 blokken zodat we niet dienen te wachten op een enkeling.
Afhalen tussen 12 - 14 uur en 17 - 19 uur.
Er wordt in de toekomst best een alfabetische lijst gemaakt zodat we de 
pakketten gemakkelijk terugvinden. Veel leerlingen hebben hun tweede deel niet 
mee bij de afhaling.
Eventueel een optie om de leerkrachten extra te triggeren is een prijsje voor de 
best verkopende leerkracht. Hopelijk krijgen we dan meer respons van hen.

5. Evaluatie Rodeneuzendag  29/11/2019
De leerlingen vonden dit zeer leuk. Er was een gezellige ambiance in het 
Sportpaleis. Het is zeker voor herhaling vatbaar.

6. Kijkdag 21 maart 2020
De verantwoordelijke voor deze dag is Luc. Hij gaat samen met Peter en Tom 
(verantwoordelijke voor volgend jaar) het draaiboek overlopen zodat alles in orde 
is.
Deze kijkdag is gedaan rond 17 uur.

7. Gezellig samenzijn
Er wordt gevraagd om dit in de maand mei te doen.
Er wordt voorgesteld om te bowlen en dan te steengrillen.
Mogelijke data zijn 15 en 29 mei . Gelieve deze vrij te houden tot nader order. 
Even navragen of de directie kan en Luc.

8. Herkenbaarheid leden ouderraad
De aanwezigen hebben de polo’s gepast en hun maten werden doorgegeven. Er 
worden nog enkele polo’s extra besteld zodat we verder kunnen.
De polo’s worden na elke activiteit gewassen door 1 persoon en teruggelegd bij 
het materiaal van de ouderraad.



9. Varia
Op de kerstmarkt was er blijkbaar al zeer vroeg (vanaf 19uur) geen drank meer 
beschikbaar. Er werd hier ook de vraag gesteld waarom er geen glühwijn of 
alcohol geschonken werd.
De ouderraad is vragende partij om volgend jaar een verkooppunt te bemannen 
waar er alcohol geschonken mag worden aan 18 plussers en ouders. Te 
bespreken met de directie.

Er is blijkbaar toch een infoavond op 21/04 voor de nieuwe leerlingen. Eens 
horen of wij ondersteuning moeten bieden.

Is er een mogelijkheid dat wij als ouderraad ook een toegang kunnen krijgen tot 
Smartschool om na goedkeuring  van de directie er zaken op te plaatsen: 
reminders voor speculoos, ticketten, enz.

10. Opvolging van de ouderraad 
We zoeken kandidaten om de huidige voorzitter, ondervoorzitter en/ of secretaris 
op te volgen.
Op de volgende vergadering wordt er gestemd.

11. Culturele avonden in Brasschaat 
De vergadering werd voorafgegaan door een overlegmoment met het 
cultuurcentrum van Brasschaat. Het cultuurcentrum werd vertegenwoordigd door 
Jeroen Swyngedouw en Ilja de Roey. De werking van het cultuurcentrum werd 
uitgelegd en enkele afspraken werden besproken.
Zij hebben eveneens de contactgegevens overgemaakt van de cultuurcentra van 
de omliggende gemeentes: Schoten, Kapellen en Brecht.
Wordt vervolgd.

Overzicht belangrijke data 2019-2020
Ouderraad:  23 maart 2020 en 25 mei 2020
Schoolraad: 17 februari 2020 (Tom en Inge gaan) en 18 Mei 2020
Kijkdag:  21.03.2020 
Schoolvoetbal: 20 mei 20

Peter Poriau
Voorzitter


