
Verslag ouderraad 20/6/2022 
 

Aanwezig: Femke, Sasha, Jolien, Magdalena, Juf Kristien, juf Zoya, directeur Mark, Jan, Tine, Hanne, 
Kenny, Annelies, Thomas, Chiara  

Verontschuldigd: Heleen, Zeynep  

 

1. Evaluatie schoolfeest 
• Opbouw  

o Opbouw vrijdag  
§ liep al heel vlot, waardoor er al heel veel klaar was. Doordat er geen tombola 

klaar te zetten was, viel die (grote) taak ook weg.  
§ Kleuterschool is vragende partij om podium vroeger te leveren, zodat er 

donderdag en vrijdag kan geoefend worden op het podium.  
 

o Opbouw zaterdag: heel veel volk om op te bouwen, vlotte opbouw. Warme 
dankjewel voor meester Peter die heel duidelijke werklijsten had gemaakt.  

 
o Timing en uren: 

§ Timing was nog niet ideaal: kleuters moesten lang wachten na hun optreden 
om spelletjes te spelen, eten tussen optreden kleuters en optreden lagere 
school was voor sommige wat krap  

§ Einde om 17u wordt positief bevonden 
 

o 2 locaties: 
§ Kleuters: 

• fijn dat de kleuters op hun plekje waren. Dat is voor kleuters veel 
comfortabeler (zowel voorbereiden als optreden). Er was heel veel 
volk hier, goed dat er nog zitplaatsen werden voorzien. Misschien 
had een kleine toog, om één drankje te doen, hier ook nog goed 
geweest.  

• Optreden: unaniem positieve reacties: heel goed gedaan, fijne 
combinatie van kleine/grote kleuters. Zorgen voor een woordje op 
het einde. 

§ Lagere school: 
• leuk gedaan, duidelijk veel inbreng van de leerlingen zelf, … dus dat 

verdient ook een groot applaus.  
• Microfoon was niet altijd helemaal verstaanbaar 
• Volgorde stond in het programmaboekje 

 
 

o Kraampjes:  
§ Aanbod van de spelletjes was wat beperkt en vooral gericht op de jongsten.  
§ Locatie/implanting van de kraampjes was niet ideaal: bottleneck achter de 

luifel (kassa/pasta/toog) 



§ Toog: 
• Er was te weinig water voorzien, er is bij gehaald en ook dat was 

allemaal op 
• Tappen was niet zo goed geînstalleerd: stekker moet ook juist 

insteken!  
• Weinig glazen La Choufffe, werden gebruikt voor meerdere dranken 

en komen traag terug.  
§ Kindertoog:  

• Geen water op de kindertoog, had beter nog voorzien geweest 
• Veel chips en snoepzakjes over 
• Goed dat er watermeloen was. Bordjes voorzien volgende keer.  

§ Verbruik altijd heel afhankelijk van het weer ….  
 
 

o Pasta:  
§ Logistiek is dit heel moeilijk: correct opwarmen, verplaatsen, … is geen 

evidente. Meer volk is niet nodig, maar vooral planning. Pasta aanbieden in 
shiften is nog moeilijker.  

§ Het heeft wel goed verkocht en veel geld opgebracht. Het is ook lekker en 
gemakkelijk, dus we willen dit zeker blijven behouden. Vroeger waren er 
alternatieven (BBQ, frietjes, …) maar die zijn meestal nog duurder of logistiek 
moeilijker.  

§ Rij voor bonnetjes ophalen op korte tijd was erg lang: dat is op voorhand 
besteld en kan dus misschien met de agenda meegegeven worden? Zeker 
onthouden voor volgend jaar! Eventueel bestellen via Google Forms, naast 
een papieren formulier.  

§ Ook al drankkaart op voorhand aankopen? Kan zeker, eventueel met 
korting? Te bekijken voor volgend jaar.  

§ Suggestie: smoutebollen – zou ook leuk idee zijn voor lichtjesloop 
§ Afval: dat had beter georganiseerd mogen worden, via een groter afvalpunt 

misschien? Mogelijk is er bestek weggegooid.  
 

o Programmaboekje:  
§ 500 € aan sponsoring, puur op ouders die gesponsord hebben en enkele 

lokale handelaars.  
§ Best op voorhand nog eens doorsturen, via mail, zodat iedereen dit ziet.  

 
o Tombola:  

§ zuiver aanwezigheidstombola – was niet altijd duidelijk op welke kaart dat 
moest.   Hoofdprijzen waren: een helm, een pen, boeken, wijnpakket, goodie 
bag, … Samengesteld via heel veel producten die er nog lagen en anders via 
de briefjes die waren meegegeven. Dat moet nog wel wat bekender gemaakt 
worden, volgend jaar zeker nog veder zetten.  

§ In een duidelijker programmaboekje kan je dit ook opnemen en eventueel 
toelichting geven. Of QR code mee op de speelkaart drukken.  

§ Er zijn nog heel veel prijzen in de kelder: misschien moet er toch eens een 
sortering te maken van: wat is er nog bruikbaar voor ons, wat hebben we 
teveel en wat is eigenlijk echt niet meer ok. Na de opruim is dat al gedaan, er 



is een heel deel dat echt niet meer ok is om te geven. Kan dat in de klassen 
gebruikt worden? Hanne en Femke kennen wat mensen die Sinterklaasacties 
doen en geven die mailadressen door aan Zoya.  

 

o Poppenkast: heel fijn en heel goed 
 

o Springkastelen:  
§ Goed dat er twee waren.   
§ Is er EHBO? Met de lichtjesloop was dat geregeld. Er is EHBO, maar dat is 

niet duidelijk. Dat mag al eens wat duidelijker zijn.  
§ Het spingkasteel van de lagere school was een ouder (25 €), dat van de 

kleuters was 100 €.  
 

o Opruim tijdens het feest:  veel te intens: 1 bakje, maar geen materiaal om dat goed 
te doen. Twee personen is niet genoeg, misschien zijn mensen ook niet genoeg. Door 
te weinig bordjes, waren er ook te weinig servietten. 
 

o Gebakbrief was niet bij iedereen geraakt, maar was blijkbaar ook niet gepland – 
enkel de hogere jaren. De kleuterouders hebben al eens pannenkoeken kunnen 
bakken.  

 
o Kleuterzone: heel goed dat dat er was in de schaduw. Voor het schminken zouden 

wachtstoeltjes handig zijn: en je schuift altijd een plaatsje op. Er zijn ook heel wat 
mensen die graag helpen met het schminken. Want de leerkrachten die schminken 
zitten ook heel de tijd vast.  

 
o Opruim: ging heel vlot. Om 19u15 was alles klaar met opruim, strakke planning is 

aangehouden en dat is ook goed gelukt. Ook heel veel mensen die niet op de lijst 
stonden, die toch mee blijven helpen!  

 
o Helpende handen en communicatie: 

§ Nog heel veel bonnekes blijven liggen van helpende handen. Misschien bij 
enkele mensen in de spamfolder terecht gekomen. 

§ Ook duidelijk communiceren dat wie de opbouw en de afbraak doen 
bonnetjes mogen komen halen 

§ Bij opbouw stond het uur niet waarop werd opgebouwd.  
 

o Spelletjeskaarten: dat was soms wel een vraagje, bij een volle drankkaart kreeg je 
een speelkaart. Helemaal gratis geven, gecombineerd met de tombola is misschien 
wat veel. Je kan ook 1 gratis spelletjeskaart meegeven met het kind  
  

o Datum: is een lastige, want je kan nooit voor iedereen goed doen: na de communies, 
voor de examens, leerkrachten met studerende kinderen, ouders die in onderwijs 
staan, … het is altijd terug wat zoeken …  

 
o Decoratie was ook heel fijn!  

 



 
o Financieel:  

§ Ca. 9700 € is binnengekomen: pasta, sponsoring, kassa 
§ Kosten weten we nog niet. Brouwer is nog niet afgerekend, de rest is 

ongeveer binnen en dat is ca. € 300.  
§ Geschat dat de winst € 6000 is.  
§ Dit komt overeen met de doelstellingen die we voorop hebben gezet: een 

democratisch, gezellig schoolfeest waarop samenzijn centraal staat.  
 

o Laatste opmerkingen: 
§ Ostan miste een plekje op de school, dat is wel besproken geweest, maar 

dan is dat niet meer kunnen gezet worden door plaatsgebrek. Enige plekje 
nog vrij was achter het springkasteel … volgend jaar zou Ostan heel graag 
terug een plekje willen. Of een andere activiteit waarbij we de link duidelijk 
maken.  

§ De wc’s stonken verschrikkelijk! Er komt een externe poetsfirma, maar 
resultaat is niet ok.   

§ De directeur bedankt iedereen die zich op 1 of andere manier hebben 
ingezet en vooral de mensen die in de werkgroep zaten (zeer efficiënte 
vergaderingen). Merci aan de koffie van Christophe. Merci aan meester Peter 
die heel veel coördinatie op zich heeft genomen. De directeur was ook heel 
trots om hier directeur te zijn, als hij de optredens zag.  

 

2. Evaluatie werkjaar 2021 – 2022 
o Financieel overzicht van het afgelopen schooljaar: 

§ begin september moeten we dit bekijken, dan zorgt Mark voor een overzicht 
van alle inkomsten over het hele jaar (foto’s, lichtjesloop, schoolfeest, 
wafels, marsepein en truffels, …).  

• Lichtjesloop: 937 € opbrengst. 
• Verder geen opbrengsten of projecten gedaan, naast de soep. 

§ Opbrengst van het schoolfeest gaat ook doorgestort worden naar de 
schoolraad. Er moet zo weinig mogelijk geld in de kas zitten, zoveel mogelijk 
moet er in de school zitten. Dan kunnen we begin september afspreken waar 
we dat aan besteden.  

§ Declaratie van de CERA-subsidie moet ook nog gebeuren. Mark stuurt de 
factuur naar Chiara om dit af te werken, zodat de rekening van het 
oudercomité naar de ouderraad kan gaan.  
 

o Bij de kleuterschool wordt er wel wat geïnformeerd naar de fietsen van de kleuters 
zelf om die meer te beschermen: het leukste is om bloembakken te installeren om de 
fietsen te beschermen (verrijdbaar, maar met een rem). Zou eigenlijk ook door Joost 
kunnen gemaakt worden, want aankopen is duur.  

§ Bovendien: als je nu ‘groen materieel’ wil (bv. schors, houtschijven, …) is dat 
nu helemaal geregeld bij de Stad Antwerpen: dat moet je beter organiseren 
en zorgen voor een gemeenschappelijke bestelling. Er kan op de 
kleuterschool nog wel wat aangevraagd worden – maar dat is gratis.   



 
3. Schoolraad 

o Maximumfactuur is opgetrokken van 445 € à 480 €. Voorstel van de school is om 
die hogere kost aan de meerdaagse openluchtklassen toe te wijzen (17 € bij 
zeeklassen, 18€ bij sneeuwklassen). De school blijft wel veel bijleggen zelf 

o De prijzen van middagtoezichten, voor- en nabewaking stijgt niet.  
o Geen bezwaren op de OR.  

 

4. Activiteiten 
a. Receptie voor de helpende handen: de vrijwilligers bedanken op de resp 

proclamatie, dat lukt niet meer. De oudste kleuters is op 23/6 en de 6e jaars is op 
29/6. 

b. Proclamatie 29/6: voorlopig met 6 helpende handen om de 2 barren te bemannen. 
DJ van voorgaande jaren kan niet.  Juf kristien informeert voor de broer van Joost, 
dat ze wel het idee hadden dat er een echte fuif is. Geluid is geen probleem, er zijn 
vier boxen, dan kan je met een spotify-lijst al heel ver geraken. Licht kan je misschien 
wel wat bijeenspronkelen. Alle informatie mag naar Thomas  
 
 

5. Schooljaar 2022 – 2023 
o Suggestie om volgend jaar zeker ook alle materiaal op een vaste plaats te houden: 

nijntjesbordjes, bestek, tafellakens, … ook altijd duidelijk maken, met foto’s.  
o Functies van de ouderraad: 

§ Jan zou graag volgend jaar de rol ‘penningmeester’ doorgeven. Thomas 
eventueel wel interesse, dit bekijken we verder in september. 

§ Femke wil volgend jaar nog wel voorzitter zijn.  
§ Hanne kan ook nog wel secretaris blijven.  

 
6. Varia 

o Sinds dit jaar zit Mark ook in de parochieraad van Pius X, dat is heel interessant. 
§ Vormsel 22 – 23: nog niet gekend wanneer het zou plaatsvinden. Bisdom wil 

dat verspreiden over het hele schooljaar – maar daar moeten we rekening 
mee houden dat het kan zijn dat er op heel andere momenten vormsel 
wordt gevierd. 

§ 5 oktober is startvergadering voor de vormelingen  
§ Eerste communie is daardoor ook nog niet duidelijk.  
§ Ook in onze school gemerkt dat er heel veel kinderen het niet zo breed 

hebben. Idee om een geefkast te organiseren in de school (spelletjes, 
kleding, speelgoed, niet-bederfbare voeding, …). Zowel de school als de kerk 
wil samenwerken om een ‘geefkast’ te organiseren.  

• Tip van Magdalena: laat mensen aangeven wat ze echt nodig hebben 
(bv. schoentjes, spelletjes, winterjas, …), om te vermijden dat het 
een ‘dumpplek’ wordt 



• Tip van Kenny: sommige basisaanbod (conserven, zeep, …) om ook 
altijd aan te bieden.  

• Begin september starten we hier een werkgroepje voor op.  
 

o Oproep voor ouders voor extra ondersteuning 
§ Voor de anderstalige nieuwkomers: zoveel mensen toonden interesse dat de 

school mensen hebben moeten ontgoochelen. Er is een Bulgaarse mama 
(juffrouw Maria) die hier voltijds aan de slag kan. De voorkeur is dat 
anderstalige nieuwkomers zoveel mogelijk in hun klas blijven, om aan 
taalabsorptie te kunnen doen. Alle andere mensen blijven we onthouden. 
Dat was hartverwarmend. 

§ Atlas Antwerpen houdt nu nog de regie voor onderwijs voor kinderen uit 
Oekraïne in handen, voorlopig ‘moesten’ die nog niet naar school. 
Vermoedelijk gaan die vanaf eind augustus zich inschrijven.  

§ Voor de voor- en nabewaking op de kleuterschool zijn er ook 4 mensen 
ingeschakeld.  

 

Eerste vergadering voor september: 15/9/22 

 

 


