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

OUDERS Afdeling Aanw Vero Afw 

Lies Rombout Ruiter X   
Carolien De Cauwer Heide X   
Filip Moens Sombeke X   
Yannick Boelens Centrum X   
Marc Moerkens Centrum X   
Ann Cools Centrum X   
Mathias Vercauteren Centrum X   
     
SCHOOLTEAM     
Martine Dierick X X   
     

 

1. Verwelkoming, kennismaking en verwachtingen 

Welkom aan nieuwe en huidige leden! 

 

2. Toelichting rol/werking overkoepelende ouderraad (OOR) 

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. Verkiezingen en verdeling van de mandaten 

OVERKOEPELENDE OUDERRAAD (OOR)  
Voorzitter Mathias Vercauteren 
Secretaris Mathias Vercauteren 
Vertegenwoordigers afdeling Te bepaling tijdens de lokale OR 

 

ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be www.ouderssifrawa.com 
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4. Ledenlijst overkoepelende ouderraad 
 

De aanwezige vertegenwoordigers van de lokale OR gaan tijdens de eerst volgende lokale 
OR nagaan wie de lokale afdeling zal afvaardigen in het OOR.  

 

5. Goedkeuring vorig verslag 
 
Vorig verslag goedgekeurd. 

 

6. Activiteitenbespreking: Spelletjesavond 2e editie 

 

Toelichting en verwachtingen 

Centraal op de agenda was de activiteit van dit jaar, zijnde de spelletjesavond (2de editie) op 
vrijdag 29 november. Inkom is gratis, inschrijven is nodig maar we weigeren geen mensen 
die zich niet hebben ingeschreven. Door onze laattijdige bevestiging en de drukke agenda 
van de spelletjesclub van Meester Peter 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 tot en met 22u00 ten vroegste omwille van de 
naschoolse opvang. Centraal staan spelletjes voor kleuters.  

 

Wat Spelletjesavond – 2e editie (focus Kleuters) 
Waar Centrum school – Turnzaal en refter 

Wanneer Vrijdag 29 november 2019 
Tijd 18u00 tot 22u00 

 

De spelletjesavond is onder begeleiding van de spellenclub van Meester Peter. Deze club 
zorgt voor 4 begeleiders en een 300-tal spellen, met een focus op kleuterspelen. We 
betalen hiervoor EUR 150 tot en met 100 deelnemers. Indien we meer dan 100 mensen 
hebben, kunnen er extra mensen worden toegevoegd (aan een meerkost) indien we op 
voorhand verwittigen. We zorgen er ook voor dat de medewerkers een hapje en een drankje 
aangeboden krijgen. 

Doel is gezellig samenkomen, ouders, kinderen, familie en vrienden.  
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Catering 

Volgende catering werd er vorige keer voorzien. Let op: geen “vettig” eten zodanig dat de 
spelen niet bevuild worden. Aantallen af te spreken ahv inschrijvingen (ten laatste 20/11 
bestellen). 

Categorie Bestelling 
Drank Witte & Rode wijn 

Bier (Pils, Dubbel en Trippel) 
Plat & Bruis water 
Limonade 

Hot Dogs Sandwichen 
Lange hot dog worsten 
Ketchup 

Bierplanken Kaasjes 
Salami 
Mosterd 

Overige Chips 
Servetten 
Kartonnen bordjes 

 

Yannick Boelens kan voor drank zorgen via Brouwerij Boelens uit Belsele. 

 

Voorbereiding 

• Affiche: Mathias gaat met Ann Middernacht bespreken of ze terug een affiche wil 
maken. De affiche dient ten laatste voor eind oktober klaar te zijn, zodat we tijdig 
publiciteit kunnen maken via Facebook, website, schoolkrant, affiches, mail, etc.  

• Inschrijven: We vragen de mensen op voorhand (maar niet verplicht!) in te schrijven 
om een idee te hebben van het aantal (cfr catering), maar iedereen is welkom (ook 
zonder inschrijving).  

o Mathias Vercauteren zal via de website https://www.ouderssifrawa.com/ 
zorgen voor een speciale pagina met meer informatie over de 
spelletjesavond, alsook mogelijkheid tot inschrijving.  

 Takenlijst 

• Affiche maken 
• Website 
• Publiciteit 
• Drank bestellen/kopen/afhalen 
• Hapjes bestellen/kopen/afhalen 
• Klaarzetten zaal 
• Bediening bar (drank) 
• Bediening bar (hot dogs & bierplanken) 
• Afruimen zaal 
• Afwas 
• Opruimen zaal 

https://www.ouderssifrawa.com/
https://www.ouderssifrawa.com/
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Taakverdeling 

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

Werkgroep Spelletjesavond Vertegenwoordigers & Helpende Handen 
Afdeling Centrum Wouter Van Assche 

Eveline Laureys 
Evelien Wulteputte 
Stephanie Dekimpe 
Ilse Van den Berghe 
Nadia El Azzouzi 
Mathias Vercauteren 

Afdeling Heide nog te bepalen 
Afdeling Ruiter nog te bepalen 
Afdeling Sombeke nog te bepalen 

 

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

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

 

7. Varia 

Geen varia. 

 

 

Belangrijke data om in jullie agenda te zetten: 
 

Ouderraad + OOR 

Start om 19u00 

Dinsdag 19 november 2019 

Maandag 20 januari 2020 

Dinsdag 17 maart 2020 

Dinsdag 05 mei 2020 

Spelletjesavond Vrijdag 29 november 2019 
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