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VERSLAG VERGADERING donderdag 12 september 2013 

 

 Algemene ledenvergadering 

 
 

Aanwezig: Jurgen, Danny, Kristof, Hans, Johnny, Annick, Veronika, dhr. Filip Kuijpers, 
meester Jan, juf Carine en juf Ariane 
 
Kandidaat nieuwe leden/losse medewerkers: Bart, Freek, Geert en Katrien  
 
Verontschuldigd: Tamara en Ellen 
 

 

 
1. Verslag vorige vergadering 

 
Het verslag van de vergadering van 22/08 wordt goedgekeurd. 

 
2. Dag van de leerkracht (5 oktober) 

 
Zoals gebruikelijk zal er die dag een attentie aangeboden worden aan de leerkrachten. 
Omdat dit in het weekend valt, zal dit gebeuren op vrijdag 4 oktober. 

 
3. Welkom en voorstelling leden 

 
Jurgen doet een welkomstwoord en de bestaande leden stellen zich kort voor.  
 
Ook de kandidaat leden/medewerkers stellen zich voor. Het betreft Bart François, Freek 
Rubens, Geert Vandebosch en Katrien Debels. De eerste 3 kandidaten trachten zich te 
engageren om lid te worden, Katrien kiest ervoor om losse medewerker te worden. 

 
4. Waarom omvorming naar ouderraad en takenpakket (wat doen we?) 

 
De oudervereniging heeft eind vorig schooljaar beslist zich om te vormen tot een 
ouderraad. Door deze wijziging zullen wij voortaan een officieel participatieorgaan 
worden dat deel uitmaakt van de schoolstructuur. Deze omvorming werd o.a. ingegeven 
om de samenwerking met de schoolraad verder te optimaliseren alsook om 
verzekeringstechnische redenen. Op organisatorisch en inhoudelijk vlak zal er echter 
weinig of niets veranderen. In de praktijk zal de ouderraad de bestaande activiteiten van 
de oudervereniging overnemen. 
 
De kerntaken van de ouderraad kunnen als volgt samengevat worden: 
 
- het vormen van een spreekbuis (doorgeefluik) voor de ouders naar de school toe;  
- inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere 

door de schoolraad te adviseren; 
- het betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren o.a. door het organiseren van 

ontmoetingsactiviteiten zodat de ouders elkaar en de school leren kennen; 
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- het ondersteunen van de school, zowel financieel als door hulp te bieden, in overleg 
met het schoolteam. 

 
Wat dit laatste punt betreft, wijst Danny erop dat de ouderraad enerzijds middelen 
binnenhaalt bv. door het organiseren van activiteiten en anderzijds deze gelden terug 
laat vloeien naar de school door bv. sponsoring van bepaalde aankopen. Vorig 
schooljaar hebben we ca. 6000 euro winst gemaakt terwijl er 7500 euro aan de school 
geschonken werd (dus nog 1500 euro extra van eerdere opbrengsten). Hiervoor 
verwijzen we ook naar het financieel verslag van de vergadering van 22/08/2013. 

 
5. Samenstelling nieuw bestuur 

 
De huidige bestuursleden van de oudervereniging hebben zich opnieuw kandidaat 
gesteld om hun functie terug op te nemen in de ouderraad. Er zijn geen andere 
kandidaturen. De bestuursfuncties worden goedgekeurd en zien er als volgt uit: 
 
Voorzitter: Jurgen Lormans 
Secretaris: Kristof Duyssens 
Penningmeester: Danny Volders 
 

6. Huishoudelijk reglement 
 

Kristof heeft een ontwerp van huishoudelijk reglement opgemaakt dat hij tijdens de 
vergadering kort toelicht.  
 
Speciale aandacht wordt gegeven aan artikel 4 “oprichting en samenstelling”. De 
oprichting van de ouderraad, welke ter vervanging komt van de oudervereniging, gaat 
in heden 12/09/2013 met goedkeuring van de inrichtende macht, de schooldirectie en 
de schoolraad. Dit betekent dat de werking van de oudervereniging officieel ophield 
op 11/09/2013. 
 
Voorafgaand aan de oprichting van de ouderraad werden alle ouders via een 
oproepingsbrief uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de ouderraad. Deze 
oproepingsbrief was eveneens de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering 
van heden.  
Er wordt geen maximum aantal leden voor de ouderraad vastgelegd. Dit betekent dat 
alle kandidaten die hun kandidatuur bij de voorzitter van de ouderraad hebben 
aangemeld, van rechtswege kunnen toetreden tot de ouderraad.  
De duur van het mandaat is in het participatiedecreet vastgelegd op 4 jaar en vervalt 
bijgevolg op 11/09/2017. Na elk mandaat wordt een nieuwe ouderraad opgericht 
conform de geldige procedures tot het oprichten van een ouderraad. 
 
Kristof zal het ontwerp doormailen aan alle leden voor vragen en opmerkingen en we 
trachten het huishoudelijk reglement op de volgende vergadering definitief goed te 
keuren. 
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7. Evaluatie eerste schooldag en overhandiging turnhirts 
 

- koffie en cake:  
 

Er was veel volk in de eetzaal maar alles is vlot verlopen. De cake (en koffie) werd 
erg gesmaakt door ouders en kleuters. 

 
- bladwijzers (voor lager onderwijs en alle leerkrachten) 

 
Deze zijn morgen klaar bij de drukker en zullen verdeeld worden in de klassen op 
woensdag 18/09 door Jurgen en Geert. 
 

- turnshirts: 
 

Deze werden netjes ingepakt door enkele leden en reeds bezorgd in de twee klassen 
van L1. 
 

8. Jaarplanning activiteiten 
 

Jurgen geeft een overzicht van de geplande activiteiten: 
 
- Dag van de Leerkracht (vrijdag 4 oktober 2013) 
- Fuif en kinderfuif (vrijdag 11 oktober 2013) 
- Halloweenevent (vrijdag 25 oktober 2013) 
- Sinterklaas – snoepzakjes (vrijdag 6 december 2013) 
- Verkoop kerstkaarten (eindejaarsperiode) 
- Nieuwjaarsreceptie (dinsdag 14 januari 2014) 
- Leren leren – Paul Maes (dinsdag 4 februari 2014 - 19u) 
- Pannenkoekenfestijn (donderdag 6 februari 2014) 
- Boekenbeurs (vrijdag 21 of 28 februari/14 maart - datum nog te bepalen - Jurgen 

neemt contact op met Pardoes) 
- Anti-pestvoorstelling door Steven Goegebeur (maart/april – datum nog te bepalen) 
- Bezoek aan de bosklassen L6 (donderdag 3 april 2014) 

NB: dezelfde week (31/03/14) is het voor L3 ook Theaterweek in Villa Basta. Ook 
deze schoolactiviteit wordt door ons gesponsord. 

- Pasen – paaszakjes (vrijdag 4 april 2014) 
- Schoolfeest (zaterdag 17 mei 2014) 
- BBQ (oudercontacten - dinsdag 24 juni 2014) 
- Receptie 6de jaars (donderdag 26 juni 2014) 

 
NB: mogelijk doen we nog een activiteit tussendoor bv. Moederdagpakketten verkopen. 

 
Voor de volledigheid en ter informatie van de nieuwe leden, vermelden we ook nog de 
tweejaarlijke activiteiten: 
 
- Grootoudersfeest (november – afwisselend met schoolfeest) 
- Ijsverkoop (eindejaarsperiode – afwisselend met verkoop kerstkaarten) 
- Kienavond (maart – jaar dat er geen schoolfeest is) 
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9. Planning vergaderingen 

 
De vergaderingen (steeds op dinsdag) worden, rekening houdende met de geplande 
activiteiten, als volgt ingepland: 
 
- 8 oktober 2013: fuif 
- 15 oktober 2013: evaluatie fuif, Halloween, planning kerstkaarten, aankopen Sint 

(Danny zorgt voor de aankoopfactuur van vorig jaar)  
- 26 november 2013: evaluatie Halloween, Sint, oprichting subcomité kerstkaarten, 

Nieuwjaarsreceptie 
- 7 januari 2014: evaluatie Sint en kerstkaarten, Nieuwjaarsreceptie, Leren leren Paul 

Maes, Pannenkoekenfestijn, Boekenbeurs? 
- 25 februari 2014: evaluatie Nieuwjaarsreceptie, Leren leren en Pannenkoekenfestijn, 

Boekenbeurs, anti-pest, Paaszakjes (Danny zorgt voor de aankoopfactuur van vorig 
jaar), oprichting subcomité schoolfeest 

- 22 april 2014: evaluatie Boekenbeurs, anti-pest en Pasen, verslag subcomité 
schoolfeest, oprichting subcomité BBQ 

- 13 mei 2014: laatste update schoolfeest – verslag subcomité 
- 17 juni 2014: laatste update BBQ en receptie 6de jaars. Wat het boekje voor L6 

betreft, Veronika stuurt in de maand september een mailtje naar Filip om een oproep 
te doen aan de ouders om mee te helpen aan dit boekje bv. door foto’s ter 
beschikking te stellen. Jurgen zal Ann Keymis contacteren of zij nog wat hulp/steun 
kan verlenen bij de opmaak van het boekje. 

                                                                                                                                                                                        
10. Update fuif 

 
De sponsoring is rond en het drukwerk is klaar tegen het eind van deze week. De 
uitnodigingsbrieven (en opvangregeling kinderfuif) gaan mee met het weekbriefje van 
donderdag 19/09. Filip stelt voor om ook eens te flyeren aan de schoolpoort… 
 
Wordt verder besproken in het subcomité. Volgende bespreking op donderdag 26/09 om 
20u bij Jurgen. 

                                                                                                                                                                                        
11. Fietspooling 
 
Filip is in afwachting van een aantal documenten hierover van VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) die dit ondersteunt. Hij stuurt dit asap door aan Hans die zich engageert 
om deze info door te nemen. Hij kan ook contact opnemen met Mevr. Theelen 
(mireille.theelen@hasselt.be) die meer informatie kan verstrekken over fietspooling. Zal 
verder besproken worden tesamen met subcomité fuif op 26/09 om 20u bij Jurgen. 
 
12. Tenten 

 
Bij het laatste gebruik van onze 4 tenten zijn de palen door elkaar geraakt en werden de 
opbergdozen onbruikbaar. Filip heeft daarom kisten besteld voor het opbergen hiervan. 
De tenten zullen opgezet en gesorteerd worden op zaterdag 19 oktober vanaf 9u op 
school. Vrijwilligers gevraagd!  
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13. Varia 

 
- Personalia:  

 
Het opvolgen van gebeurtenissen (bv. geboorte, overlijden,…) zal een taak worden 
van Annick bv. kaartjes versturen. Graag op de hoogte gehouden worden van 
personalia door Bea/Filip. 
 

- Website:  
 
De nieuwe leden maken de opmerking dat informatie over de ouderraad niet altijd 
eenvoudig terug te vinden is. Bij vele ouders is niet goed geweten wat wij allemaal 
doen en waaraan (en hoeveel) onze gelden besteed worden. De link op de website 
van de school is moeilijk te vinden en een FB-pagina leent zich niet altijd voor het 
plaatsen van nuttige informatie. 

 
Voorstel: een update en uitbreiding van onze webpagina (onderdeel website school) 
met informatie over ons (bv. takenpakket/doel ouderraad, overzicht activiteiten, 
bestemming (en bedragen?) opgehaalde gelden, ledenlijst, contactinformatie, link 
naar huishoudelijk reglement en verslagen,…) 
 
We doen een “subcomité website” hierover op dinsdag 24 september om 20u bij 
Jurgen. Nemen deel: Jurgen, Danny, Freek en Annick. 

 
 
 
 

Volgende subcomités:  
 

- dinsdag 24 september (website) - 20u - bij Jurgen 
- donderdag 26 september (fuif en fietspooling) - 20u - bij Jurgen 

 
 

 
              Volgende vergadering: dinsdag 8 oktober 2013 - 20u - leraarslokaal 


