
 

 
  
 

Sint-Stanislascollege, KOBA VZW – Nooitrust 4, 2390 Malle – BE 0447.911.059, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 

 

Verslag ouderraad 20/10/2022 
 

Aanwezig: Thomas, Jan, Zeynep, Pieter, Sasha, Heleen, Femke, Hanne, meester Peter, juf Elke, 

directeur Mark, Tine, Annelies 

Verontschuldigd: Kenny, Koen, Anke, Jolien 

 

1. Evaluatie activiteiten 

a. Dag van de leerkracht: was in orde, de leerkrachten genieten er nog van. 

 

2. Komende activiteiten 

a. Poesjenellentheater 22/10: 

i. Er zijn voldoende helpende handen: op elke shift staat er voldoende volk 

ii. Dranklijst:  

1. Wat bieden we aan:  Enkel basis: paar frisdanken, pintjes, en water, 

of meer: koffie, thee, duvel, andere bieren, …? Conclusie: basis + 

koffie +  thee + wijn  

a. Koffie en thee moet je zelf meebrengen. Koffie is er nog, 

machine wordt naar daar gebracht. Thee kopen we aan 

(inclusief 4 flessen water voor grootouderdag). Melkjes, 

suiker en roerstokjes kunnen we via Heleen meenemen en 

zet dit op de kleuterschool (aan de toiletten).  

2.  Kosten zijn 1,10 € per consumptie: zijn er nog drankkaarten? Worst 

case, zelf maken.  

iii. Shiften zijn: 

a. 1 uur voor de show 

b. Tijdens de show is de toog toe 

c. 1 uur shift daarna 

d. En shift kassa (met wisselgeld)  

iv. Snoepjes zijn er wel, chips zijn er niet  (na controle drankkot zijn er ook chips) 

v. Er is een bancontact, die werkt op 4G, die zou moeten werken. 

vi. Idee: we verkopen ook ‘werfdrankjes’ – dan zetten we op de dranklijst dat je 

met een extra kruisje de school wat extra kan sponsoren. We nemen de 

helmen mee om achter de toog te staan. Annelies maakt een groot blad met 

informatie erop!  

vii. Annelies stuurt nog mailtje met informatie.  

 

 



 
 

 
 

b. Grootouderwandeling 

i. Voorspelling mooi weer 

ii. We zetten koffie op de lagere school 

1. 6 thermossen van de kleuterschool 

2. Extra thermossen nodig: 2 van Heleen, 1 van Hanne 

3. Hanne brengt de thermossen op voorhand naar hier.  

4. Annelies zet de tafellakens in de lagere school klaar 

5. Hanne zorgt voor schalen 

iii. Zeynep koopt koekjes, appelsap en mandarijntjes.  

iv. Ter plaatsje: Zeynep, Aysegul, Kenny 

v. Hier op de kleuterschool: Heleen, Hanne om 8u30 

 

c. Voorleesweek: 19 - 27 november  

i. Mark heeft ons opnieuw ingeschreven met het concept van vorige keer: voor 

de herfstvakantie worden de ouders uitgenodigd om een verhaal te komen 

voorlezen in de eigen moedertaal. 

ii. Kleuterschool doet zeker ook mee, want dit valt net buiten een themaweek 

in de kleuterschool. De ouderraad apprecieert dat dit via 1e kleuterklas tot 6e 

leerjaar wordt uitgevoerd.  

iii. Kans is klein dat we dit twee keer achtereen winnen.  

 

d. Klusjesdag kleuterschool:  

i. Voor de blaadjes te verwijderen, en goten uitkuisen, roosters uitblazen 

kunnen we rekenen op Joost die 3 dagen in de week komt.  

ii. eerder grotere klussen: dat vragen we aan de kleuterjuffen + voorstel van 

datum in de lente om dit uit te voeren.  

iii. Het dak is niet geïsoleerd en lekt, maar wordt vernieuwd. 

 

3. Bouwdossier: opvolging 

a. Opruim secretariaat: er waren veel helpende handen, we waren om 13u klaar. Heel 

goed dat er karretjes waren.  

b. Turnen gebeurd in Basic Fit. Aannemer voor gebouw vooraan: in de aanbesteding 

staat dat die de 7e moet beginnen. Zo lang de zaal niet afgebroken wordt, blijven we 

die wel gebruiken. Dinsdag is er werfvergadering en dan wordt beslist wanneer ze 

starten, dan weten we ook wanneer de leerlingen niet meer via de 

Keizershoevestraat kan gaan, of de toiletten vrij kunnen blijven, … Voorbouw gaat 

sowieso over het schooljaar heen – vermoedelijk tot kerst 2023.  

c. Als we naar 1 ingang gaan, is de vraag om de ‘afhaalrij’ om 5 minuten later buiten te 

laten dan de andere rijen. De andere rijen moeten dan allemaal langs daar naar 

buiten. De bloemenrij gaat blijven gaan, maar waarschijnlijk over het Rucaplein.  

d. De huidige bouw van het appartement loopt tot 15 januari.  

e. Deze week op de parochieraad Pius X geweest en daar is ook al gevraagd om de zaal 

vrij te houden. Er kan ook gevraagd worden in Bergheem.  

f. De vergaderingen met ouders (Femke, Annelies, Philip) wordt nog eens 

samengeroepen eens het nodig is.  

 



 
 

 
 

4. Agendapunten schoolraad  

a. Er komt digitale registratie voor de opvang, vanaf volgend kalenderjaar. 

b. Aanpassing aan het schoolreglement over het turnuniform: ook donkere broekjes 

worden toegelaten. 

c. Vanuit de parochie: vormsel is vastgelegd: 29/4/2023 om 11u. Eerste communie is 

14/5/2023 om 11u.  

d. Energiefactuur: op alle scholen zelfde: wordt op 19°C tijdens openingsuren (14 – 

15°C tijdens sluiting). ER is een CO2-meter in elk lokaal: ventileer dan kort en 

krachtig. Dus kleed je kindje warm aan.  

 

5. Penningmeester: overdracht van rol ‘penningmeester’ van Jan naar Thomas. Ouderraad is 

akkoord. Eens storting van de subsidie is gebeurd, overdracht van rekening kleuterschool 

naar boekhouding. 

 

6. Schoolfeest niet op de school: eerste brainstorm: 

a. Gepland op 3/6/2023 

b. Schoolfeest is op de parochieraad geweest, en die waren heel gecharmeerd om het 

in de kleuterschool en parochiezalen te organiseren. Nog niet ‘vastgelegd’, maar wel 

gevraagd. Dat zou nu vrijgehouden worden.  

i. Rekening houden met begrafenis, trouwfeest, …? Verantwoordelijke van de 

kerk is daar ook bij betrokken.  

ii. Vanuit de leerkrachten komen wel wat vragen naar hun inzet: hoeveel 

kraampjes moet je zetten, hoe voorbereiden, … Hoe kunnen we dat haalbaar 

houden? Meer inzetten op zaken die minder energie vragen van het team, 

bv. springkasteel, schminken, … wordt opgenomen in de brainstorm. 

iii. Podium is beschikbaar in zaal Meyer, optreden zou wel moeten kunnen.  

iv. Alles moet ook nog besteld worden, bestelling moet ook nu geplaatst 

worden.  

c. Idee om zeker nu reeds een werkgroepje op te richten met mensen die graag mee 

nadenken over het schoolfeest: Tine, Christophe, Kenny willen heel graag in de 

werkgroep blijven. Juf Elke en meester Peter geven een datum door voor die eerste 

bijeenkomst. Vanuit de kleuterschool: Ilse, Kristien, Nathalie Mortelmans, Sarah. 

Vanuit de lagere school: Stefanie en Zoya.  

 

7. Variapuntjes: 

a. Mark wil de ouders die mee zijn komen helpen dit weekend heel hartelijk bedanken! 

b. In de kelder staat nog materiaal van het schoolfeest is een beslissing over genomen 

en de rest is materiaal van Joost. Er kunnen nog een paar dozen bij in het kot van de 

kleuterschool.  

c. Kan de school aan korting geraken via de parochie? Neen, die zitten ook in financiële 

noden, maar de school betaald dit ook gewoon.  

 

Volgende vergadering: 10/1/2023 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


