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Verslag ouderraad van 20 januari 2020 
Met dank aan Ilse Van den Berghe voor het opmaken van het verslag! 

Aanwezigheden/Verontschuldigingen/Afwezigheden: 

OUDERS Aanw Vero Afw  Aanw Vero Afw 

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

 

1. Toelichting World Choir Games en samenwerking met Sint-Franciscus door Geert Vernimmen 
 

• Van 5 tot 15 juli Olympische Spelen voor koorzang 
• Op 9 mei (opendeur) om 15u komt de koorvlam aan op de school 

o Sinds januari startte er een schoolkoor = Schoolnootjes 
o 3de en 4de leerjaar komen wekelijks samen in het klooster onder professionele 

begeleiding 
o Iets moois dat opgestart is 

• Op donderdag 9 juli zal er in Waasmunster een evenement doorgaan 
o Verschillende koren bezoeken Waasmunster 
o Op kouterbos zal er een culinaire markt doorgaan en podia voor kooroptredens 
o Ook een wandeling doorheen het dorp (park, kerk,…) 
o De opbrengst van deze dag gaat naar vzw Lia 
o Vraag door Geert Vernimmen naar interesse om project mee te helpen 

ondersteunen (kraampjes, bediening,….) 

ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be www.ouderssifrawa.com 

http://www.gvbsifrawa.be/
https://www.ouderssifrawa.com/
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o Martine D. neemt vraag ook mee naar scholenraad (di 21 januari) om af te stemmen 
met  de andere scholen 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

 

Vorig verslag was OK. 

 

3. Kasverslag 
 

• Momenteel € 13360.24 in kas 
• Opbrengst kerstdrink was € 1595 
• Winst spelletjesavond € 426.60 (blijft apart voor het verder organiseren van activiteiten met 

het OOR) 
• Wat kan er aangekocht worden? Voorstellen van de leerkrachten: trein van de kleuters, 

speeltuig lager, groen… 
• Voorstel om 4 houten bakken aan te kopen voor op de kleuterspeelplaats. 

o Mooi geschaafde bakken – overleggen met meester Peter rond veiligheid 
o Ongeveer halve kubb per bak – kostprijs € 50/bak + € 200 transportkosten 
o Idee voor laagstambomen – Ariane doet voorstellen naar bomen (aan inkoopprijs) 

 

4. Evaluatie Spelletjesavond (29/11)  
 

• Mooie opkomst, aangename avond waar op zich niet veel voor moet gedaan worden 
• Leden van spelletjesclub gaven aan dat ze het zelf ervaren als een succesavond 
• Idee om iets vroeger te starten ifv kleuters toch eens verder verkennen 
• Volgend jaar op vrijdag 27 november: datum werd reeds vastgelegd nu er nog keuze was 
• Voorstel tot foodtruck werd aangehaald, toch niet zo een goed idee (frietjes, vette vingers, 

spelletjes…)  

 

5. Agendapunten vanuit het OOR  
 

• Voorstel gezamenlijke activiteit (naast de spelletjesavond) 
o Dit schooljaar niet meer haalbaar, komende periode staan er reeds verschillende 

activiteiten gepland overheen de verschillende vestigingen 
o Eventueel idee rond kinderfuif, fluofuif, lichtjeswandeling, gezellig samenzijn van 

ouders (zie verslag OOR) 
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6. Toelichting status werkgroepen 
6.1. Ontbijtmandenactie (22/03) 

 

• Zaterdag 21 maart om 16u verdelen van droge voeding in de pakketten 
• Zondag 22 maart om 6u verdelen van voedingswaren uit koeling en verse broodjes/koeken 
• Oproep doen voor voldoende helpers voor deze 2 momenten 
• We proberen 250 pakketten te verkopen 
• Voorstel om in de ontbijtmand een flyer mee te geven 

o Uitleg over ouderraad, wat werd er reeds gedaan,… 
o Ook sponsors op flyer vermelden 

• Eventueel bedrijven die als sponsoring iets van ‘etenswaren’ kunnen schenken of bv voor 
bedrukte broodzakken zorgen… 

 

6.2. Opendeurdag & Schoolfeest (zaterdag 09/05) 
 

• Programma moet door de leerkrachten nog uitgewerkt worden 
o Optreden kleuters zoals op grootouderfeest, koorvlam die aankomt op de school,… 

• Nood aan goede coördinatie/coördinator voor schoolfeest 
o Aanspreekpersoon indien er praktische vragen zijn 
o Betere opstelling van de bar 
o Geen kinderen die op drukke momenten mee achter de bar staan 
o Goede verdeling van helpers – wat meer in balans 
o Al sneller een oproep naar helpers doen 
o Indien programma tijdig gekend is, kunnen helpers zich gerichter opgeven bv niet 

tijdens optreden van kind… 

 

6.3. BBQ (zaterdag 09/05) 
 

• Wouter geeft meer uitleg over BBQ 
o Betere kwaliteit van vlees voorzien, een mooi groentenbuffet aanbieden, 

aperitiefhapjes op de BBQ voor de liefhebbers, … 
o BBQ zou centrale plaats krijgen 
o Aanbod: steak met warme saus, zalm, kindermenu met appelmoes, warme 

aardappel, veggie/grillkaas,… 
o Vooraf voorzien hoe de opstelling zal zijn afhankelijk van het weer 
o Koelwagen en servies moet gehuurd worden (tussendoor eens afwassen zorgt voor 

lagere kost) 
o Ongeveer 10 personen zijn nodig voor de BBQ ernaast nog helpers voor buffet… 
o Helpers voor opbouw en afbraak van BBQ 
o Apart groentenploegje die vrijdagavond en/of zaterdagochtend voorbereidingen 

doen eventueel ook bediening van buffet 
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o Iemand stelde voor om mee te helpen rond aankleding – afstemmen met wat er 
door klassen/kinderen gedaan wordt? 

o bbqschoolfeest@gmail.com 

 

6.4. Verkeersveiligheid  
 

• Eerste overleg had onlangs plaats, enkele ideeën worden verder uitgewerkt en worden 
voorgelegd aan gemeentebestuur 

o Kinderen worden voor de schoolpoort in de Kerkstraat afgezet, auto’s staan fout 
geparkeerd,… politie kijkt soms toe, schrijven niet systematisch boetes uit 
 Voorstel voor Kiss and Ride zone in de Kerkstraat iets voor de poort aan de 

kleuterspeelplaats 
 Voorstel plaatsen bv bloembak, paaltjes…. thv apotheek aan heel smalle 

voetpad 
 Gemachtigde opzichter zoeken 
 Zone 30 

o Kruispunt/verkeerslichten 
 Gewestweg 
 Voorstel brede zebrapaden voorzien 
 Voorstel groen vierkant aan de lichten (eerst voetgangers en dan pas auto’s) 

o Proberen meer kinderen met de fiets te laten komen, hierdoor zullen er al minder 
wagens in de buurt van de school zijn. 

 

7. Varia 

Geen varia punten. 

 

 

Belangrijke data om in jullie agenda te zetten: 
 

Ouderraad + OOR 
Dinsdag 17 maart 2020 
Dinsdag 05 mei 2020 

Ontbijtmandenactie Zondag 22 maart 2020 
Opendeur & Schoolfeest (BBQ) Zaterdag 09 mei 2020 
 

 

 

 


