
Verslag Ouderraad 3 oktober 2019 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Evaluatie kennismakingsactiviteit 

Er waren heel wat positieve reacties. 

De wandeling was misschien wat te lang; het was wel een ontdekking langs onbekende 
plekjes in het Citadelpark. 

Er werd ook gewandeld in groep, waardoor er gelegenheid was om bij te praten en elkaar te 
leren kennen. 

Er waren veel nieuwe ouders; te zien naar de inschrijvingen waren het vooral kinderen uit de 
kleuterklassen tot en met 1ste leerjaar. 

Het weer was een echte meevaller. 

Er waren in totaal ongeveer 45 gezinnen die hebben deel genomen. 

Een herhaling van de activiteit volgend jaar ligt wat moeilijk (wandeling en randactiviteiten 
kunnen moeilijk herhaald worden). 

Invulling van werkrooster blijft moeilijk; gelukkig was de activiteit eerder kleinschalig. Bij 
grotere activiteiten kan dit mogelijks problematisch zijn. 

Men kon afsluiten tegen 14u. 

3. Organisatie eetfestijn (18/10) 

Luc heeft qua takenlijst al wat voorbereidend werk gedaan samen met Jelle. 

Alle voorbereidend werk zal door de school gedaan worden. 

Gelet op grote aantal inschrijvingen zouden er minstens 7 ouders per shift moeten zijn. 

Een takenlijst ophangen blijkt niet het ideale middel om helpende handen te rekruteren. 

3 shiften van 1,5u 

17.30 – 19u: Asma, Olivia, Veerle, José, Ruth 

19 tot 20.30u: Anske, Jesse, Lowie, Maarten, Kasper, Elisabeth, Mieke 

20.30 – 22u: Chantal, Kim, Dieter 

22u (opruimen van grote zaal): Jesse, Kim 



Iedereen roept enthousiastelingen op via de klas Whatsapp groepjes. 

Bernard maakt een google forms aan; Luc zal dit dan per email verspreiden. 

4. Wijndegustatie 

Lowie is gaan proeven samen met een delegatie van De Sterrespits en De boomgaard. 

Lowie legt cijfermateriaal voor (verkoopprijs/inkoopprijs/winst per fles) 

Aanbod van rode wijn (11), rosé (1), witte wijn (8), cava (2), niet alcoholisch (1) en olijfolie. 

Vrijdag 29/11 is er proefsessie voor alle geïnteresseerden (in de refter). Start aansluitend na 
schooltijd (15.30u). Er zullen ook hapjes voorzien worden. We vragen dit aan Veerle Suy. 
Stibo schenkt groene olijven. David Maertens sponsort worsten. Asma brengt ongesneden 
notenbrood mee. Kaasjes kunnen ook. Sophie vraagt na om mosterd te sponsoren 
(Tierenteyn-Verlent). Er wordt enkel water aangeboden (geen bier). 

Op donderdag 28/11 wordt alles geleverd voor de degustatie. Proevertje (5cl) kost € 0,50. Er 
kan ook per glas aangekocht worden. Hiervoor kunnen de drankkaarten van de school 
verkocht worden (ook diegene die reeds in omloop zijn). 

Er zullen mensen aanwezig zijn om uitleg te geven. Lowie zal ook een fiche per wijn voorzien 
met relevante info.  

Er moeten enkele helpende handen aanwezig zijn om alles klaar te zetten (vrijdag 
namiddag), tijdens de degustatie uit te gieten, ev. af te wassen.  

De ouders hebben een aantal weken om wijnen te bestellen op basis van bestelformulier via 
oude website (met google forms kan je oplijsten, maar totaal wordt niet automatisch 
berekend). Aangezien ze in de Sterre spits nog geen bestelformulier hebben, is het voorstel 
dat wij ook op onze website een bestelformulier opmaken voor hen. 

Er zal op de avond zelf ook de mogelijkheid zijn om te bestellen op een papieren 
bestelformulier. Dit zal door Lowie dan achteraf in het elektronische bestelformulier worden 
ingegeven. 

Op 15/11 is er wijndegustatie in de Sterre spits. Wie heeft zin om mee te gaan? 

5. Varia 

- Beschermer voor toiletdeur: Luc zal dit vragen 

- Buiten spelen tijdens de studie: de bedoeling is om de kinderen zo lang mogelijk 
buiten te laten spelen. Luc zal dit nog eens herhalen aan de begeleiders. 

- Deelname aan Warmathon: oproep aan de ouders om in te schrijven. Luc zet het op 
de website. Concrete afspraken volgen nog. 



- Bekendmaking en toelichting bij de financiën (inkomsten/uitgaven per activiteit): Bart 
zou hiervoor zorgen; liet zich verontschuldigen voor de vergadering; naar de ouders 
toe moet zeker gecommuniceerd worden wat met het geld werd 
gerealiseerd/aangekocht (bijv. inrichting groene speelplaats, verdelen van fluo-
hesjes, ...).  

- Jaarlijks bedrag voor de kleuterjuffen (€ 200), lagere school juffen (€ 150) (het bedrag 
voor het Stibo werd overgeschreven voor de zomervakantie): Bart maakt de 
budgetten over. Er wordt nog eens benadrukt dat het geenszins de bedoeling is dat 
de ouderraad een grote spaarpot aanlegt; de juffen mogen steeds een project/vraag 
voorleggen, waarvoor zij financiering nodig hebben. 

- Welke veranderingen zijn er op komst na het nieuwe Vlaamse regeerakkoord: M-
decreet wordt begeleidingsdecreet, dubbele contingentering wordt afgeschaft 

- De groene aanplanting doet het goed; de plantjes werden door Paula gesnoeid. Een 
boom op de speelplaats is in slechte staat; de groendienst volgt dit op. 

- Wat is de voorraad van de t-shirts? Luc kijkt na. Misschien moeten we streven naar 
een nieuw ontwerp tegen het voorjaar 2020. Het stibo heeft een nieuw logo: een 
sterrenkijkertje (link naar Désiré Van Monckhoven) 

 

 


