
Ouderraad Sint-Jozef 

5 juni 2019 – verslag 

AANWEZIG (A) / VERONTSCHULDIGD (V) 

Elies Joossens, voorzitter A Hans Santens, voorzitter A 

Kris Claeys, penningmeester A An Schurmans (verslag) A 

Arianne De Coster V Els Stuer A 

Ann Van Driessche A Dennis Stuyts - 

Britt Calié V Sara  Mussche - 

Katleen Callens  A Anouk Van Cauwenberg A 

Nathalie Willems V Tinneke Vermeylen V 

Aischa Ghouri   Cindy Van Gasse A 

Veerle Van Damme, directeur V Kim Vervliet A 

Lisa Romanus  Helene Delvaux A 

Inge van Haaren  V Samira Fares  - 

Micheline Vercammen A   

 

VERSLAG 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Geen opmerkingen; verslag goedgekeurd. 

 

2. Evaluatie schoolfeest 

- Klank van het verhaal was niet OK, niet hoorbaar van op afstand  

- Combinatie van oudere en jongere klassen was tof! 

- Timing van optredens zorgde voor latere opkomst. Periode tss BBQ en optredens was te lang. 

- 60 volwassenen minder dan vorig jaar ingeschreven voor BBQ (maar is terug op niveau van jaar 

voordien) 

- Timing ramadan is problematisch. Kunnen we daar rekening mee houden volgend jaar? Timing 

ramadan volgend jaar: 23/4 tem 23/5. Is moeilijk owv lange weekends, belasting voor het 

schoolteam, zee- en sprookjesklassen, …  Moeilijke discussie: principieel is iedereen het eens met 

het idee om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het schoolfeest, maar de praktische 

haalbaarheid is een probleem.  

- Suggestie van Kris: speelkaarten aanpassen: lagere prijzen, minder vakjes (voor kleinere kinderen, 

voor latere tijdstippen…) 

- Probleem bij inschrijvingen: mensen bestellen (bewust) geen groenten, wel vlees. Formule 

herbekijken? 

- Ook aperitief voorzien voor kinderen. 

- Desserts te veel. Worden doorverkocht aan hapjeskraam, is leuke extra bron van inkomen. 

- Evaluatie met werkgroep is gepland. 

 

 

 



3. Nieuws uit de werkgroepen 

 

Leespromotie 

- vrijwilligers gezocht voor poetsen boeken bib op donderdagen 13 en 20 juni, vanaf  8.30u in  de bib. 

Wei wil mag zijn/haar naam doorgeven aan mikghys@gmail.com  

 

Speelplaats 

- klimdoppen geïnstalleerd, niet zo makkelijk om ze effectief te verankeren 

- stuurtjes moeten ook beter verankerd worden 

- speeltuigen worden goed gebruikt 

- Kris heeft nog losse glijbaan beschikbaar. Kan school deze gebruiken? 

- Moet er nog een naamplaatje op het ‘geschonken’ speeltuig?  

 

Quiz 

- Winst: 1 350 euro (100 meer dan vorig jaar) 

 

Kriebelteam 

- Volgend jaar op dezelfde manier organiseren, heeft zijn vruchten afgeworpen. 

 

Verkeer 

- Fietsexamen kan niet plaatsvinden dit jaar owv praktische redenen, volgend jaar zeker wel 

- Er worden extra fietsenstallingen geplaatst op voetpad thv bakker 

- Fluo-actie werd positief ervaren; gezamenlijk afsluitmoment met andere Merksemse scholen vond 

niet plaats, maar wordt niet betreurd. Afsluitmoment op school heeft meer effect.  

- Coteaching van LO-lkrn meer inzetten op fietsen (trapdag) 

- Dodehoeklessen komen er nog aan ism DHL 

- ‘Circulatieplan’ : fietsers langs oranje poortje naar buiten laten gaan, zodat deze niet over voetpad 

moeten gaan > wordt verder uitgewerkt 

- Spaarkaarten voor 10/10-actie zijn soms wat omslachtig 

- Vuilnisbakken worden maandagavond al klaar gezet. Els vraagt om dit pas na 15.30 uur te doen om 

voetpad vrij te houden. 

 

Tweedehandsbeurs 

- Nieuwe datum gezocht: vroeger op het jaar okt of nov (zo 3, 13 of 20 oktober ?) 

- Wordt besproken in evaluatie met de werkgroep eind juni 
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Quiz 

- Volgend jaar op 1 of 8 februari 

- Krokusvakantie vanaf 22/2 

 

 

4. SlotBBQ 

- 22/6 om 19 uur bij juf Els, Laaglandlaan 831, 2170 Merksem (bij slecht weer op school)  

- Ieder brengt eigen vlees mee, bord, bestek en glazen. Ieder zorgt ook voor sidedish en frisdrank om te 

delen.  Ouderraad zorgt voor drank. 

- Ook nog helpers gezocht voor opruim op zondag. 

- Wie zorgt voor wat? 

Ann VD - 2 pers – wortel/koolsla 

Katleen – 2 pers – venkelsla met feta 

Anouk – 2 pers – witloofsla met appel 

Hélène – 2 pers – dessert 

Kris – 1 pers – tabouleh 

Hans – 2 pers – tomatensla 

Cindy – 2 pers – brood 

Kim – 2 pers – fruitsla 

Micheline – 2 pers – zomerslaatje  

An S – 2 pers – aardappelsla  

Inge – 2 pers   

Els  - 2 pers  

- Voorlopig 23 pers > An stuurt mail naar afwezigen en bezorgt totaal overzicht aan alle leden in week 

voor BBQ 

 

5. Varia 

- Werking volgend schooljaar 

o Kathleen Callens komt niet meer naar de vergaderingen, maar is nog steeds beschikbaar als 

losse medewerker  

o Cindy Van Gasse weet nog niet of Logan op school blijft 

- Volgende week kleurenweek voor KS (volledig) en LS (enkel attributen)  

- T-shirts ouderraad waren kwalitatief OK. Oude T-shirts worden hergebruikt als schilderschorten.  

- Slechts 1 toilet met vuilbakje. Kan dit bekeken worden ifv kinderen uit 6de leerjaar? Els checkt. 

- Idee om ook verkoop gezonde snacks te organiseren? Vb biologisch appelsap, … 

- Kris wil nog 1 jaar penningmeester blijven. Zijn er kandidaten om die taak over te nemen vanaf 

schooljaar 2020-21 (of vroeger)? Idem voor de functie van secretaris (dochter An studeert af in juni 

2020). 

- Schoolkalender voor volgend schooljaar wordt binnenkort met de kinderen meegegeven. Els bezorgt 

die ook aan de ouderraad, zodat we onze activiteiten daar op kunnen afstemmen.  

- Infodagen begin schooljaar: dinsdag 3/9 (jongste kleuters, 1, 2 en 5) en donderdag 5/9 (oudste 

kleuters, 3, 4, 6). Op zoek naar helpers! 


