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Verslag ouderraad – 28 september 2021 

Datum: 28 september 2021 

Verslag: Jeroen van Eersel 

Aanwezig: Jan Hofkens, Ann Van Vugt, Sander De Witte, Tessa Kwik,  

  Maartje Jansen, Jenthe Blockx, Shira Konings, Jill Van Gestel,  

  Songul Özmen, Jeroen van Eersel en Shany Mertens 

Verontschuldigd: Inge de Leijer, Samantha Liefjes en Nathalie Wagemakers  

Agenda 

1. Welkom 

2. Structuur en afspraken ouderraad / school 

3. Schoolraad 

4. Appelverkoop 

5. Halloween 

6. Jaarplanning 

7. Nieuwe leden 

8. Varia en rondvraag 

1. Welkom 

Meester Jan Hofkens introduceert juf Ann Van Vugt. Tot 1 november 2021 zullen zij gezamenlijk de 

directiefunctie uitoefenen. Op 1 november gaat Jan op pensioen. 

Er zal elke keer iemand vanuit het beleidsteam van de school aansluiten bij de ouderraad. Ook leerkrachten 

zullen vanaf volgende keer aansluiten. 

2. Structuur en afspraken ouderraad / school 

Communicatie school-ouderraad en ouderraad intern 

Bepaalde leden zijn het niet eens over hoe de communicatie binnen de ouderraad in het verleden is 

gebeurd. De communicatie binnen de ouderraad, maar ook die met de school is erg belangrijk en het is 

essentieel dat er afspraken vastgelegd worden. Zo zijn er vorig schooljaar wat dingen misgelopen met het 

afscheid van het 6de leerjaar en dit schooljaar met de appelverkoop. 

Meester Jan geeft aan dat de regels vanuit de statuten moeten gevolgd worden. Voorheen bestond de 

ouderraad uit een twintigtal personen en was er een klein comité die de dagelijkse sturing deed. Dit klein 

comité bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester. 

Volgende vergadering (14 oktober 2021) zal er anoniem gestemd worden voor het voorzitterschap. 

Iedereen die lid is van de ouderraad kan zich kandidaat stellen. 

Er is afgesproken dat de ouderraad per schooljaar 1 keer op kosten van de ouderraad gaat eten en overige 

uitstappen/borrels op eigen kosten zijn. 

Werkgroepen en activiteiten 

De ouderraad zou per activiteit graag een goede mix hebben van leerkrachten en werkgroepleden van de 

ouderraad. Zo kunnen goede ideeën gedeeld worden en voorkomen worden dat er dubbele dingen gedaan 

worden. Feedback leerkrachten meenemen in volgende overleg. 
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3. Schoolraad  

Volgende schoolraden zijn op: 

- 22 februari 2021 om 20.00u Klimop Ravels-Eel 

- 9 juni 2021 om 20.00u  De Verrekijker Weelde  

Shira sluit aan bij Jill. Inge kan eventueel nog aansluiten bij de laatste schoolraad. 

4. Appelverkoop (Tessa - Jeroen - Shira - Maartje) 

Via het ouderplatform is de appelverkoop opgestart op dezelfde manier als de wafelverkoop van vorig 

schooljaar. De appels zullen verdeeld worden op vrijdag 8 oktober 2021 tussen 15.00u en 16.00u bij de 

fietsenstalling van de kleuters. Tessa, Jeroen, Shira en Maartje zitten in de werkgroep. Om 13.00u worden 

de appels opgehaald bij het Kempisch fruit. 

5. Halloween (Maartje - Songul - Nathalie - Samantha)  

Op 28 oktober 2021 wil de ouderraad een Halloweenactiviteit plannen, waarschijnlijk in het Boshuis van 

Ravels. Dezelfde week staan er oudercontacten gepland in de kleuterschool. Dit wordt nog afgestemd met 

de betreffende leerkrachten. 

Knutselen, spelletjes, verhalentocht in het bos voor de kleinsten en tocht met schrikeffecten voor de 

oudere leerlingen. Soep en chocolademelk alsook drank(bar). Kaartjes voor de kinderen voor € 5,00. 

Er is nog veel hulp nodig vanuit de ouderraad en ouders. 

6. Jaarplanning  

- Voorstel Shany: Meedoen met Rode Neuzendag, giften kunnen tot eind november gestort worden. 

- Organisatie van de wafelverkoop meenemen in Halloween. 

- Grootouderfeest moet nog opnieuw gepland worden naar begin volgend jaar. 

- Schoolfeest op 22 mei 2022. Opendeurdag wordt nog bepaald (juf Ann komt hierop terug) 

Onderstaande data zijn vastgelegd voor volgende ouderraden (telkens om 20.00u): 

- Donderdag 14 oktober 2021 

- Woensdag 10 november 2021 

- Woensdag 19 januari 2022 

- Dinsdag 8 maart 2022 (extra moment) 

- Dinsdag 19 april 2022 

- Dinsdag 7 juni 2022 

7. Nieuwe leden  

- Infofolder doornemen, aanpassen en op ouderplatform plaatsen, sportclubs, sportcafé 

- Flyer/poster maken (wordt besproken op volgende vergadering) 

- Mond op mondreclame  

Shany Mertens stelt zichzelf voor als nieuw lid. Zij heeft 2 kinderen in de 1ste en 3de kleuterklas. 

8. Varia en rondvraag   

Er zijn geen variapunten. 

De volgende vergadering van de ouderraad is gepland op donderdag 14/10/2021 om 20.00u. 


