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Verslag ouderraad van 19 september 2019 
Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden: 

OUDERS Aanw Vero Afw  Aanw Vero Afw 

Evelien Wulteputte X   Bart D’Eer X   
Mieke Claeys X   Wouter Van Assche X   
Yannick Boelens X   Eveline Laureys X   
Ilse Van den Berghe X   Marc Moerkens X   
Betty Orhuozee    Ann Middernacht    
Ibrahim El- Sayyid    Ariane Saverys X   
Stephanie Dekimpe X   Gokhan Mergen  X  
Tom De Lathauwer X   SCHOOLTEAM    
Nadia El Azzouzi X   Wendy Buys X   
Evy De Bock X   Kristine Vermoens X   
Mathias Vercauteren X   Martine De Graef X   
Ann Cools X       
Sanny De Becker        
Mieke Vossaert        

 

1. Verwelkoming, kennismaking en verwachtingen 

Welkom aan nieuwe en huidige leden! 

Verwachtingen die de ouders hebben: 
• Werkgroepen vormen voor activiteiten  
• Aanspreekpunt zijn voor andere ouders (ivm werking, etc.) 
• Werkpunten aanhalen voor verbetering van de schoolwerking  
• Steentje bijdragen aan de school 

 
Verwachtingen van het schoolteam: 

• Schakel zijn tussen leerkrachten en ouders die niet OR lid zijn 
• Leuke activiteiten organiseren voor de kinderen 
• Ondersteuning bieden in bepaalde activiteiten 
• Financiële ondersteuning aan de school 

 

 

 

 

ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be www.ouderssifrawa.com 

http://www.gvbsifrawa.be/
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2. Toelichting rol/werking ouderraad (OR) en overkoepelende ouderraad (OOR) 

De ouderraad (OR) vertegenwoordigt alle ouders binnen de school en verdedigt de belangen 
van jullie kinderen. Als lid van de ouderraad ben je daardoor heel nauw betrokken bij het 
schoolgebeuren. Enkele keren per schooljaar wordt er vergaderd. 

De ouderraad organiseert verschillende gezinsactiviteiten waarbij ouders en kinderen elkaar 
in een gezellige sfeer ontmoeten. Daarnaast is deze groep ouders ook actief tijdens de 
schooluren om ondersteuning te bieden bij schoolactiviteiten. 

De overkoepelende ouderraad (OOR) brengt vertegenwoordigers van de 4 
vestigingsplaatsen (i.e. Heide, Ruiter, Sombeke en Centrum) samen om enerzijds 
overkoepelend de werking van de lokale ouderraden op te volgen, advies te geven of bij te 
sturen.  Anderzijds organiseren de leden van het OOR en afgevaardigden van de lokale 
ouderraden jaarlijks 1 overkoepelende activiteit. In het verleden was dat bijvoorbeeld een 
reeks klassieke concerten of een spelletjesavond. Het doel van het OOR is om de 
samenwerking en sociale cohesie tussen alle vestigingsplaatsen te versterken.  

 

3. Toelichting resultaten anonieme enquête 

Algemeen zeer goede resultaten. De ouderwerking is een goeie koers aan het varen.  

De meest belangrijke boodschap uit de enquête is wel dat we ons moeten focussen op 
transparantie, open communicatie en duidelijke planning tijdens activiteiten. Iedereen laten 
uitspreken, respect voor elkaars mening en open dialoog hangen hier ook nauw mee samen.  

Daarnaast kwam ook naar boven dat er nood is aan een website. 

De resultaten en meer details kan je steeds opvragen bij Mathias. Gewoon een mailtje 
sturen naar ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be  
De presentatie wordt alvast nagestuurd naar de OR leden.  

 

4. Verkiezingen en verdeling van de mandaten 

 CENTRUM 
LOKALE OUDERRAAD (OR)  
Voorzitter Marc Moerkens 
Ondervoorzitter Mathias Vercauteren 
Penningmeester Eveline Laureys 
Secretaris Mathias Vercauteren 
OVERKOEPELENDE OUDERRAAD (OOR)  
Voorzitter Mathias Vercauteren 
Vertegenwoordigers afdeling Wouter Van Assche 

Ilse Van den Berghe 
Ann Cools 

SCHOOLRAAD  
Vertegenwoordigers afdeling Marc Moerkens 

Ariance Saverys 
Mathias Vercauteren 

mailto:ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be
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MEDEZEGGENSCHAPSCOLLEGE SG SN Bao  
Vertegenwoordiger overkoepelend Marc Moerkens 

 

Marc Moerkens zal zijn laatste jaar als voorzitter dienen. 

 

5. Goedkeuring vorig verslag 
 
Vorig verslag goedgekeurd. 

 

6. Kasverslag 

Het schoolfeest heeft in totaal 6.723,61 € opgebracht aan winst.  

De geldinzamelactie om een bedanking aan te schaffen voor het schoolteam heeft 380 € 
opgebracht. Hiermee hebben we een maandelijkse fruitmand aangekocht bij Wiels.  

In totaal heeft de ouderraad centrum momenteel een budget van  11.793,31 € (excl. de 
klasbudgetten).  
Martine doet navraag onder het schoolteam waarin geïnvesteerd kan worden. Alle ideeën 
zijn welkom. 

Voorgestelde ideeën: 

o Meer groen op de speelplaats (bvb. Bomen in palox, etc.) 
o STEM academie 

 

7. Toelichting nieuwe website (Mathias) 

Er is een nieuwe website: www.ouderssifrawa.com  

Op deze website kan je meer informatie vinden over de ouderraad, onze missie, ons 
engagement, zelfs onze verslagen kan je nalezen.  

Meer nog, je kan je ook opgeven als helpende hand om de ouderraad te helpen bij hun 
activiteiten. Of je kan al onze toekomstige activiteiten raadplegen en zelfs registreren dat je 
aanwezig zal zijn. Wil je steeds op de hoogte gehouden worden, dan kan je je ook inschrijven 
op onze nieuwsbrief.  

Zelfs onze sponsors krijgen een eervolle vermelding op onze website. 

Vergeet ook onze Facebookgroep (http://bit.ly/ouderssifrawa) niet 😉😉 . 

 Alle feedback is zeker welkom. Ga je gang om ook de taalfouten er uit te halen. 

 

8. Toelichting helpende handen (Mathias) 

We spreken er al lang over, maar met de website is het eindelijk zover. Vanaf nu kunnen 
ouders die lid lid zijn van de ouderraad een brug te ver vinden, maar wil je wel af en toe een 
handje willen helpen bij één (of meerdere) van onze activiteiten, zich opgeven als een 
“Helpende Hand”.   

http://www.ouderssifrawa.com/
http://www.ouderssifrawa.com/
http://bit.ly/ouderssifrawa
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Deze (groot)ouders kunnen aangeven voor welke activiteiten ze een helpende hand willen 
zijn en zij worden dan gecontacteerd met de nodige details.  

Hoe meer helpende handen, hoe beter! 

 

9. Agendapunten vanuit het OOR 

Mathias dient als 2e jaar op rij als voorzitter van het OOR. 

Centraal op de agenda was de activiteit van dit jaar, zijnde de spelletjesavond op vrijdag 29 
november. Door onze laattijdige bevestiging en de drukke agenda van de spelletjesclub is 
het vr 29/11 geworden ipv een zaterdag. We kunnen hier niks meer aan veranderen, maar 
nemen het wel mee naar volgend jaar om tijdig de activiteit vast te leggen. 

De spelletjesavond start om 18u00 ten vroegste omwille van de naschoolse opvang. Centraal 
staan spelletjes voor kleuters.  

Er zullen hot dogs en een bierplank aangeboden worden, naast de nodige drank.  

De vertegenwoordigers van de lokale OR gaan navraag doen om zoveel mogelijk ouders te 
engageren in de werkgroep.  

Ouders die zich ook willen engageren in de werkgroep “Spelletjesavond”, kunnen altijd een 
mailtje sturen naar ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be  

Volgende ouders van de ouderwerking hebben zich opgegeven om te helpen in de 
werkgroep: 

o Wouter Van Assche 
o Eveline Laureys 
o Evelien Wulteputte 
o Stephanie Dekimpe 
o Ilse Van den Berghe 
o Nadia El Azzouzi 
o Mathias Vercauteren 
• Yannick Boelens kan voor drank zorgen 

Mathias zal een Doodle uitsturen om een werkgroepvergadering in te leggen, eens hij 
bevestiging heeft gekregen van de afgevaardigende van de lokale OR.  

 

10. Samenstelling werkgroepen activiteiten ouderraad 

 

ACTIVITEIT LEDEN WERKGROEP OPMERKINGEN 
Grootouderfeest 
(24/10) 

Tom De Lathauwer 
Nadia El Azzouzi 
Stephanie Dekimpe 
Mathias Vercauteren 
 

Er is vooral hulp nodig om koffie klaar te zetten, 
bediening en cake te bakken.  

mailto:ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be
mailto:ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be


5 
OR = Ouderraad; OOR = Overkoepelende Ouderraad; HH = Helpende Handen 
KS = Kleuterschool; LS = Lagere School; LJ = Leerjaar; ST = Schoolteam 

Halloween drink 
(24/10) 

Coördinator: Ann Cools 
Tom De Lathauwer 
Mieke Claeys 
Mathias Vercauteren 
Marc Moerkens 

Hulp ’s ochtends (8u15):  
klaar zetten standje, koffie/chocomelk/thee klaar 
zetten, bediening 
 
Hulp ’s avonds (15u30):  
soep klaar zetten, bediening en afbraak 
 
Algemeen zoeken we ook ouders die pompoensoep 
willen maken.  
 
Bestelling:  
500 donuts 
Aantal gluttenvrije snacks 
100 liter soep 
 
Wouter Van Assche kan donuts leveren. 
Stephanie Dekimpe kan aan plastic potten geraken 
(1l). 
 
 

Ontbijtmandenactie 
(22/03) 

Coördinator: Mathias 
Vercauteren 
Marc Moerkens 
Ann Cools 
Ariane Saverys 
Bart D’Heer 
Tom De Lathauwer 
Evelien Wulteputte 
Yannick Boelens 
Nadia El Azzouzi 
Ilse Van Den Berghe 
Evy De Bock 
Stephanie Dekimpe 
Trees Poppe 

Mathias zal een Doodle uitsturen om een 1ste 
werkgroepvergadering te organiseren. 
 
Belangrijk is centrale coördinatie bij het samenstellen 
de pakketten.  

Schoolfeest & BBQ 
(09/05) 

Coördinator schoolfeest: te 
beslissen 
Coördinator BBQ: Wouter Van 
Assche 
 
Werkgroep BBQ omvat ook 
ouders die niet tot OR behoren 
(ondertussen al 12 personen). 
Je kan je opgeven voor de BBQ 
werkgroep bij Wouter via 
bbqschoolfeest@gmail.com 
 

Werkgroep BBQ gaat al van start. Wouter gaat de 
nodige taken oplijsten alsook inschatten hoeveel 
helpende handen hij nodig heeft.  Wouter heeft 
ondertussen wel al de nodige zaken in gang gestoken 
(zoals reservatie koelwagen, borden, bestek, tenten, 
etc.).  
 
Stephanie Dekimpe kan aan een koelwagen geraken 
indien nodig.  
 
Werkgroep schoolfeest gaat nog niet van start.  
Te bespreken op volgende OR. 
 
Belangrijk is dat beidde werkgroepen samen 
overleggen en zorgen voor een vlotte coördinatie 
tijdens het schoolfeest. Daarom streven we naar 2 tot 
3 centrale coördinatoren die tijdens het schoolfeest de 
boel wat kunnen sturen en overzien.  

 

 

 

mailto:bbqschoolfeest@gmail.com
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11. Varia 

 

11.1. VCOV infosessie (Mathias) 

Mathias gaat op 10 oktober deelnemen aan een gratis infosessie van het VCOV in 
Merelbeke. Meer info over de infosessie kan je vinden op: https://www.vcov.be/over-
ons/kalender/30 

Wie mee wil, schrijf je zeker in. We kunnen er als OR alleen maar beter van worden. 

De VCOV, Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, is de ouderkoepel van 
het vrij onderwijs. De VCOV vertegenwoordigt alle ouders en ouderverenigingen van de 
scholen van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen. Ouderparticipatie en 
ouderbetrokkenheid staan centraal in de werking van de VCOV.  

 

11.2. Teambuilding (Marc) 

Uit de anonieme enquête kwam ook naar boven dat de groepsdynamiek beter kan.  Daarom 
stellen we een teambuilding voor. Dit kan gaan van iets gezellig te gaan drinken na de 
ouderraad tot een wandeling met het gezin. Alle ideeën zijn welkom. Stuur maar door naar 
ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be  

Een goed idee is om voor elke werkgroep een Whatsappgroep op te richten. Dit om 
communicatie en het afspreken vlotter te laten verlopen. 

 

12. Dag van de Leerkracht (07/10) 

Dag van de leerkracht (normaal zaterdag 05/10) zal doorgaan op maandag 07 oktober. Naar 
goede gewoonte zullen de ouders van de ouderwerking de ochtendtoezicht op de 
speelplaats overnemen. Dit is van 8u15 tot en met 8u35. 

De opgegeven ouders hiervoor zijn: 

o Bart D’Heer 
o Marc Moerkens 
o Nadia El Azzouzi 
o Eveline Laureys 
o Evy De Bock 
o Tom De Lathauwer 
o Mathias Vercauteren 

Als geschenk zouden we de frequentie van de fruitmanden voor het schoolteam verhogen 
van maandelijks naar om de 2 weken. Alsook zouden we 50 boterkoeken laten leveren in de 
personeelslokaal. 

Wouter Van Assche zal zorgen voor 50 boterkoeken, levering voor 8u00 in het 
personeelslokaal.  
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Belangrijke data om in jullie agenda te zetten: 
 

Ouderraad + OOR 

Dinsdag 19 november 2019 
Maandag 20 januari 2020 
Dinsdag 17 maart 2020 
Dinsdag 05 mei 2020 

Dag van de Leerkracht Maandag 07 oktober 2019 

Grootouderfeest Donderdag 24 oktober 2019 
Halloween drink Donderdag 24 oktober 2019 
Kerstdrink Vrijdag 13 december 2019 
Ontbijtmandenactie Zondag 22 maart 2020 
Opendeur & Schoolfeest (BBQ) Zaterdag 09 mei 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


