
 

 

 

 

AANWEZIGEN 
 

Ouderraad: Mark Anthonus, Kwinten Verspeurt, Hans Stevens, Johan Verbeeck, 

Jurgen Van den Bergh, Véronique van Ravesteyn, Pawel Mogielnicki, Carmen De 

Rijcke, Kaat Arnauts, Els Van Dijck, Ruben Luyten, Nele Van Camp, Marlies 

Lambrecht, Jessica Publie, Jill Dubin 

Schoolbestuur: Sandra Maes, Goedele Keulemans, Sigrid De Cock 

 
 
 
AGENDAPUNTEN  
 
1. Huishoudelijk reglement  

Het voorstel voor het huishoudelijk reglement is inhoudelijk overlopen en 
principieel goedgekeurd. Er zijn enkele suggesties gedaan die nog zullen 
worden opgenomen in de definitieve versie:  
 
• Duidelijker vermelden dat de basisdoelstelling van de ouderraad is om de 

belangen van ouders en hun kinderen te behartigen 
• Artikel toevoegen i.v.m. stemmen per volmacht (voor wie uitzonderlijk niet 

aanwezig kan zijn op een stemming) 
• Artikel i.v.m. ontbinding wordt aangepast: bij ontbinding kan de school 

beschikken over alle beschikbare gelden op de rekening van de ouderraad, 
op voorwaarde dat ze 50% daarvan ter beschikking stelt als startkapitaal 
voor een eventuele nieuwe ouderraad.  

 
 Het huishoudelijk reglement wordt ook besproken met de verantwoordelijken 

van Kitos en zal daarna getekend worden. 
 
2. Verkiezing bestuur 

Er waren drie kandidaten om een bestuursfunctie op te nemen. De 
mandaatperiode duurt in principe vier jaar. 
Voorzitter: Ruben Luyten 
Secretaris: Kwinten Verspeurt 
Penningmeester: Johan Verbeeck 
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3. Communicatie 
Er werd besproken hoe de ouderraad haar standpunten, besprekingen en 
andere communicatie zal delen met andere ouders. 
Het verslag van elke vergadering wordt door de secretaris via e-mail bezorgd 
aan alle leden van de ouderraad, en wordt goedgekeurd in de volgende 
vergadering. Het wordt daarna gepubliceerd op de website van de school, waar 
de ouderraad een eigen stukje zal krijgen. 
De ouderraad zal ook toegang krijgen tot Gimme (of een ander platform) om 
evenementen te kunnen aankondigen en ouders uit te nodigen om mee te 
helpen. 
De school voorziet ook een e-mailadres ouderraad@sintjorisblaasveld.be 
waarop ouders ons kunnen bereiken. 
 
Het idee om een aparte nieuwsbrief of zelfstandige website op te starten, wordt 
geparkeerd.  
 
Het idee om een ouderenquête te organiseren, wordt verder opgepikt. Els 
en Nele zullen dit trekken en trachten tegen de volgende vergadering met een 
voorstel te komen. 
 

4. Lidmaatschap VCOV 
De ouderraad zal zich aansluiten bij VCOV, de ouderkoepel van het vrij 
onderwijs. De school betaalt het lidmaatschap van € 90 voor het eerste jaar. 
 

5. Opening bankrekening 
KITOS heeft een vaste manier van werken. Zij zullen een bankrekening openen 
bij KBC, waartoe het schoolbestuur, de voorzitter en de penningmeester 
toegang hebben. Op 27/10 zit het bestuur van de ouderraad samen met de 
financieel directeur van KITOS om de praktische kant te bespreken. 
Het principe is om aankopen zoveel mogelijk op factuur te doen, waarna ze 
rechtstreeks door de boekhouder van KITOS worden betaald. Wanneer dit niet 
mogelijk is, dan wil de school eventueel geld voorschieten van de algemene 
schoolrekening om het daarna te verrekenen. 
 

6. Oudervertegenwoordiging in de schoolraad 
In principe moeten alle ouders die zetelen in de schoolraad verkozen worden 
vanuit de leden van de ouderraad. Ruben zal navragen in hoeverre zij ook 
willen toetreden tot de ouderraad. Het voorstel is om hun mandaat sowieso te 
laten verder lopen tot juni 2024 en vanaf dan nieuwe leden te kiezen vanuit de 
ouderraad. 
 

7. Integratie van bestaande werkgroepen in de ouderraad 
Om voldoende werkruimte te laten voor zowel de bestaande werkgroepen als 
voor de ouderraad, wordt door het schoolbestuur een lijst bezorgd van de 
bestaande werkgroepen. Op basis van de inbreng in deze groepen (overwegend 
leerkrachten of overwegend ouders) wordt bekeken welke voortaan onder de 
ouderwerking vallen (bv. schoolfeest) en welke een schoolwerkgroep blijven. 
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8. Activiteiten 22-23: ideeënronde 
Een heel aantal ideeën kwamen hier naar voren, o.a. 
 
• De organisatie van een kinderactiviteit (bv. filmvertoning), begeleid door 

ouders uit de ouderraad, tijdens oudercontacten of andere activiteiten voor 
ouders. → een goed idee, maar in de praktijk waarschijnlijk te moeilijk te 
organiseren tijdens oudercontactdagen 

• Oudercafé: informele avond, bijvoorbeeld in het PC’ke, waarop ouders iets 
kunnen drinken en elkaar kunnen leren kennen. De school (en ouderraad) 
mag gratis gebruik maken van het PC’ke en kan een percentage verdienen 
op de drankverkoop. Dit zou ook een mogelijkheid bieden voor leerkrachten 
om te weten welke ouders hulp kunnen bieden bij activiteiten (wie kan een 
vrachtwagen aanbieden voor dode-hoektraining, of wie heeft een 
aanhangwagen of camionette om als bezemwagen te dienen bij 
fietsuitstappen, enz.) → dit idee werd aanvaard, er is een werkgroep voor 
opgericht die dit verder zal uitwerken. Bij positieve feedback zou dit 
regelmatig georganiseerd kunnen worden. 

• Quiz: er was veel animo om een ouder- (of familie-)quiz te organiseren. De 
voorbereiding hiervoor is niet te onderschatten → wordt alleszins niet dit 
jaar georganiseerd maar wel meegenomen voor volgend schooljaar. 

• Ondersteuning van het schoolfeest: het idee zou hier zijn dat 
leerkrachten zorgen voor dansjes / tentoonstelling / andere activiteiten met 
de kinderen, en dat de ouderraad (samen met de bestaande werkgroep 
feest) instaat voor drankverkoop, eetstandjes en eventuele animatie. → 
hier is een werkgroep voor opgericht die dit verder zal uitwerken en die ook 
aanwezig zal zijn op de vergadering van 21/11 om 15:30. 

• Ontvangst van ouders op de eerste schooldag: idee om een kleine 
stand van de ouderraad te voorzien, eventueel met een tas koffie en een 
stukje cake. We kunnen ouders welkom heten (zeker ook nieuwe ouders 
begeleiden) en kunnen aan de schoolpoort even napraten en de  
ouderwerking voorstellen. Er was ook het idee om tegen dan T-shirts te 
voorzien voor alle leden van de ouderraad. 

• Voorstelling van de ouderraad tijdens de infoavonden: in september 
/ oktober zou het goed zijn dat de ouderraad zichzelf voorstelt op de 
infoavonden die de school organiseert. 

• Andere ideeën: verder werd voorgesteld om iets te organiseren rondom 
kansarmoede en de lege brooddoosproblematiek. Het schoolbestuur 
verduidelijkte dat ze hiervoor al aandacht hebben en bekijken hoe ze 
ouders kunnen helpen i.s.m. de gemeentelijke diensten. Eventueel kunnen 
we later nog iets concreet organiseren. 
Er is ook het voorstel van ouders om aan te sluiten bij een ‘Kom op tegen 
Kanker’ fietsactie met een fuif in Willy’s Moustache. Ook dit zou een soort 
oudercafé kunnen zijn. Naast sponsoring voor de fietsers zou de ouderraad 
een stukje kunnen delen in de winst, in ruil voor onze hulp en 
communicatie. We wachten op verdere info van de organisatoren van de 
fietsactie. 

 



 

 

We willen dit jaar vooral focussen op twee acties: het oudercafé en het 
schoolfeest. 
 
Werkgroep oudercafé: Carmen, Jessica, Marlies en Hans 
Werkgroep schoolfeest: Kaat, Jill, Mark en Ruben 
 
Zij zullen hun schouders zetten onder de verdere uitwerking. Later zullen er 
zeker nog vrijwilligers nodig zijn. 
 

9. Thema’s 22-23 
Op volgende vergaderingen van de ouderraad wordt tijd voorzien om rond één 
bepaald thema te brainstormen. Het schoolbestuur stelt kort voor wat hun visie 
is en wat ze hierrond al doen. De ouderraad kan eventueel suggesties doen. Er 
is beslist om dit jaar te werken rond de thema’s die ouders suggereerden toen 
ze zich kandidaat stelden voor de ouderraad.  
 
Vergaderingen gaan door in het lerarenlokaal van de Hinxelaar, om 20 uur. 
Dit zijn de data van de vergaderingen met de thema’s (onder voorbehoud): 
 

• 01/12/2022 – Communicatie + informatiedoorstroming 
• 19/01/2023 – Verkeersveiligheid rond de school 
• 02/03/2023 – Schooluren, speeltijden, naschoolse opvang 
• 20/04/2023 – Inclusie: hoe bereiken we anderstaligen? 

• 08/06/2023 – Mentaal welbevinden en differentiatie 
 

 
Bedankt iedereen! 
Ruben  


