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Verslag ouderraad van 19 november 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    Eveline Laureys X   
Ilse Van den Berghe X   Marc Moerkens X   
Betty Orhuozee    Ann Middernacht X   
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  X      
Mieke Vossaert        

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Vorig verslag was OK. 

 

2. Kasverslag 
 

Totaal saldo OR kas = 12.904,08 EUR (status 2019.11.26) 

Opbrengst Halloween drink = 1.457,04 EUR 

 

3. Evaluatie Dag van de Leerkracht (07/10) 

Super!  

De fruitmand van Wiels komt nu om de 2 weken en is op tegen het eind van de week. Ook het fruit is 
hapklaar en vereist minder snijwerk.  

ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be www.ouderssifrawa.com 

http://www.gvbsifrawa.be/
http://www.gvbsifrawa.be/
https://www.ouderssifrawa.com/
https://www.ouderssifrawa.com/
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4. Evaluatie Halloween drink (24/10)   

De Halloween drink had een totale opbrengst van: 1.457,04 EUR 

Er werd ongeveer 145 liter soep verkocht, waarvan een 60 tal in bekers. (+/- 20 liter) 
Van de chocomelk was er 12 liter (jammer genoeg verlies van 4 liter door overkoken). Algemeen was 
er te weinig chocomelk.  
 
Voor de volgende editie zijn er nog 150 koffiebekers en nog ruim 70 bekers voor soep.  
Er zijn ook nog roerstaafjes, servetten zijn op. Ann Cools zal alles stockeren, de soepbekers blijven op 
school. De bain marie en de vuurtjes waren ideaal om te gebruiken. Deze kwamen van Wouter Van 
Assche en Stephanie Dekimpe. Dikke merci! 
 
Alles werd verkocht: 

• 500 donuts (kost= 262,35 EUR) 
• 21 griezeloogballen 
• 4 zakjes bio-planet glutenvrije cakejes 
• Alsook nog extra cake van het Grootouderfeest 

 
Probleempunten: Geen! Alles is vlekkeloos verlopen. 
 
Aandachtspunten voor de volgende editie: 

• Leveranciers van de soep tijdig doen herinneren dat ze soep moeten maken 
• Opnieuw zorgen voor een bain marie en vuurtjes 
• Terug organiseren tijdens het Grootouderfeest 
• Meer chocomelk voorzien en zorgen dat deze niet overkookt 😉😉  

 
 
5. Evaluatie Grootouderfeest (24/10) 

Alles is goed verlopen. Enorme dank aan alle Helpende Handen!!!!! 

De leerkrachten appreciëren de steun enorm, hierdoor kunnen ze meer tijd spenderen aan de 
grootouders en de kinderen.  

 

6. Agendapunten vanuit het OOR:  
 
6.1. Status activiteit: Spelletjesavond (29/11) 

Korte toelichting van de Spelletjesavond. In bijlage treffen jullie het draaiboek.  
Inschrijven is nog mogelijk via https://www.ouderssifrawa.com/ 

6.2. Oproep Helpende Handen! 

Helpende Handen kunnen zich nog steeds opgeven via volgende link: 
https://nl.surveymonkey.com/r/7D5NDT9 

6.3. Extra OOR activiteit in het voorjaar 

Carolien De Cauwer (OR Heide), alsook Filip Moens (OR Sombeke) hebben de vraag gesteld of we 
nog een OOR activiteit organiseren in het voorjaar 2020. Voorstel is een QUIZ, waarbij Carolien als 
Filip aangeven dat er vanuit OR Heide als OR Sombeke wel wat ouders zijn die hun schouders 

https://www.ouderssifrawa.com/
https://www.ouderssifrawa.com/
https://nl.surveymonkey.com/r/7D5NDT9
https://nl.surveymonkey.com/r/7D5NDT9
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hieronder willen zetten. Indien akkoord, dient er wel gekeken te worden met Martine of er nog 
ruimte is op de kalender om nog iets te organiseren.  

 

 Binnen OR Centrum is er een meerderheid die wel nog een OOR activiteit wil organiseren in 
het voorjaar 2020.  

 Er zijn weinig voorstanders voor een Quiz, omwille van het vele werk, etc.  
 Algemene feedback is om ook eens discussie aan te gaan of we activiteit moeten 

organiseren met al dan niet kind centraal? 
 Overige voorstellen: 

o Poll houden onder de ouders met de vraag “Het OOR zoekt activiteit”. De activiteit 
met de meeste stemmen wint. 

o Activiteit met al dan niet kind centraal? 
o Foto zoektocht 
o Afterwork fuif, al dan niet met een voorafgaande kinderdisco 
o Talentenshow 
o Spaghetti avond 

Mathias neemt dit verder op binnen het OOR.  

 

7. Toelichting status werkgroepen: 

Ontbijtmandenactie (Mathias) 
 
Eerste werkvergadering was donderdag 21 november. 
Hoofdzakelijk hebben we de verdeling van de sponsors gedaan. 
Er zullen 3 sponsorbrieven worden opgemaakt tegen eind november/begin december: 

1. Brief tot sponsoring voor de ouders 
2. Brief tot sponsoring voor de handelaars 
3. NIEUW: Brief tot sponsoring voor de sponsors van vorig jaar 

 
We zorgen er voor dat voor de kerstvakantie de brieven meegegeven zijn met de kinderen, alsook 
dat we de sponsoroproep lanceren naar alle ouders toe (ook digitaal). 
 
Volgende werkgroepvergadering is of ma 13/01 of do 16/01. 
 

BBQ Schoolfeest (Wouter) 
 
Geen nieuws. 
 

Opendeur & Schoolfeest (tbd) 
 
Nog te vroeg.  
 

 

8. Gevaarlijke kruispunten rondom de school (Eveline Laureys) 

Informeren is één van de taken van een ouderraad. Daarom willen we ons focussen op problemen, 
onderwerpen, thematieken die leven onder de ouders en trachten hierop een antwoord te bieden, 
een oplossing te zoeken of een standpunt in te nemen. 
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Al snel blijkt dat verkeersveiligheid een groot probleem is rondom de school dat leeft bij veel ouders 
binnen de OR.  

Eerstvolgende actie is om een werkgroep op te richten die de verschillende standpunten gaat 
verzamelen en de onveilige situaties rondom de school in kaart zal brengen.  

Alsook om toenadering te zoeken bij de andere ouderraden van zowel Sint-Franciscus als van de 
Gemeenteschool en Kouterbosschool. Ook toenadering zoeken naar de lokale politie en het 
gemeentebestuur.  

Eens we de verschillende punten hebben verzameld zullen we een brainstorm- of infosessie 
organiseren waarbij de voor elk punt ook mogelijke oplossingen of alternatieven bedenken. Met het 
volledige dossier laten we ons hierna als ouderraad ontvangen op het Gemeentehuis. Al dan niet 
met de pers.  

Werkgroep verkeersveiligheid 
Eveline Laureys 
Bart D’Heer 
Evy De Bock 
Mathias Vercauteren 
Tom De Lathauwer (???)  

  

Mogelijk partners om mee samen te werken: 

• Ouders van Verongelukte Kinderen 
• Fietsersbond (Luk Hulpiau) 
• VSV - Verkeersouders.be 

Mogelijke initiatieven: 

• Groen blok aan de verkeerslichten (via de gemeente) 
• Ludieke acties zoals het kruispunt afzetten 
• Poll organiseren om de top 5 gevaarlijke kruispunten in Waasmunster in kaart te brengen 
• Dodehoek-oefening voor het 5de en 6de leerjaar (via Colruyt) 

Mathias zal een Doodle uitsturen naar deze werkgroep om eens samen te zitten.  

 

9. Parkeren op de busstrook, Kiss & Ride & “politiecontroles” (Evy De Bock) 

Zal worden meegenomen door de werkgroep Verkeersveiligheid, zoals besproken in punt 8.  

 

10. Hygiëne toiletten (Ann Middernacht) 

Dit is een gekend probleem op school, waar al een aantal oplossingen voor zijn gedaan.  
De toiletten worden dagelijks gepoetst ’s ochtends.  
De problemen met het toiletpapier is ook in orde, is nu een systeem met velletjes. 
Handen kunnen worden gedroogd via een handblazer. 
De kinderraad heeft ook tekeningen gemaakt met instructies voor correcte toilet hygiëne bij de 
kinderen.  
 
 
 

https://www.ovk.be/
https://www.ovk.be/
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11. Promotie Ouderraad & Helpende Handen (Mathias) 

Er is al veel werk gedaan op gebied van promo en dat heeft al resultaten opgeleverd.  
Er is een akkoord om een nieuwe banner te maken met oproep voor Helpende Handen. Deze zal de 
huidige banner aan de schoolpoort vervangen. Mathias zal zorgen voor een nieuwe banner, alsook 
de website aanpassen voor een eenvoudige registratie (bvb. Enkel optie “interesse: ja - neen”) voor 
Helpende Handen.  
 
We moeten ons meer focussen om ook Helpende Handen te mobiliseren onder de grootouders.  
Er zullen extra flyers worden ontworpen om Helpende Handen te zoeken, eventueel met een QR-
code, met inschrijfstrookje, met banner “Ook voor Grootouders”, etc. Mathias neemt dit op met Ann 
Middernacht.  
 
Daarnaast is er de vraag uit het OOR om de website: https://www.ouderssifrawa.com/ open stellen 
voor alle ouderraden als een platform waarop we de activiteiten e.d. kunnen plaatsen.  
Dit is positief onthaalt binnen OR Centrum. Mathias neemt dit verder op binnen het OOR hoe dit te 
organiseren.  
 
Mathias zal ook de Facebook groep open stellen ipv gesloten, zodanig dat het delen van activiteiten 
mogelijk wordt. Comments geven kan enkel na goedkeuring.  
 

12. Varia: 
 
12.1. Toelichting Infoavond VCOV (Mathias) 

Zie verslag VCOV in voorgaande mail.  

 

 

 

Belangrijke data om in jullie agenda te zetten: 
 

Ouderraad + OOR 
Maandag 20 januari 2020 
Dinsdag 17 maart 2020 
Dinsdag 05 mei 2020 

Spelletjesavond Vrijdag 29 november 2019 
Kerstdrink Vrijdag 13 december 2019 
Ontbijtmandenactie Zondag 22 maart 2020 
Opendeur & Schoolfeest (BBQ) Zaterdag 09 mei 2020 
 

 

 

 

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

