
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Weelde 
 

 

Verslag vergadering 12 september 2018 
A = aanwezig V = verontschuldigd 
 

Gert Quirijnen 
(voorzitter)   A  

Geert Thielemans   V         Dorien Versteynen A      

Ronny Stabel 
(ondervoorzitter)    A 

Ilse Van Dommelen   A                Evelien Meeusen   A 

Inge Thielemans 
(secretaris)  A 

Jan Beyens   A Katleen Mercelis    A 

Heidi Remijsen  
(penningmeester)   A   

Suzan Jacobs   A    Nienke Smets   A 

Juf Miek  
(directie)    A 

Thomas Dierckx   A    Mieke Heyns          

Juf Anit  
(beleidsondersteuning)   A  

 Nele Maas  V           

Juf  An Segers (KS)   A 
    

Tine Van Dun   A       Katleen Brosens   A 

Juf  Kaat (LS)  A 
 

Sandra Stokman V    Nicky Vanherck   A 

 
 

Yellie Pieren    Kim Timmermans    A 

 

1. Verwelkoming (nieuwe leden) 
2. Verslag vorige vergadering/kasverslag: 

Chromebooks aankopen met schenking ouderraad   nog bekijken alvorens te 
bestellen 

3. Agendapunten vanuit de ouderraad: 

Evaluatie schoolfeest: Anit nam puntjes op in draaiboek 

- langere shiften (1,5 uur) 

- oproep vrijwilligers liever vroeger (1x voor, 1x na paasvakantie)   Gert zorgt 
tegen dan voor 2 ‘thermometers’. 

- verkoop bonnetjes:   moet dubbele bezetting kassa worden  



- betere tafels en stoelen bij brouwer / parasols/zeil voorzien voor de fanfare/ 
misschien de opstelling bekijken i.v.m. het hete weer en gebrek aan schaduw. 

- problemen bij de pony’s, zou de laatste keer zijn    Anit vraagt na 

- Meer tijd tussen optreden kleuters en 1e leerjaar 

- Personeel heeft opgesteld en afgeruimd, weinig hulp van ouderraad.   Er waren 
veel helpers bij het fruit in de VM.   Er was erg veel fruit over.   Vooraf goed in 
kaart brengen wie mee opstelt en wie mee afruimt. 

Evaluatie afscheid zesde leerjaar : Oké 

Feest vrijwilligers: Oké 

- Was nogal abrupt gedaan, mag ook buiten  

- Alle helpers uitnodigen in een open uitnodiging 

Helpende handen:   beter een oproep per activiteit  

Planning activiteiten (data vastleggen) 

*   grootoudersfeest  23-24/10 

- grootouderontbijt:    nieuw aanspreekpunt Nienke (in april/mei moeten de zalen 
worden vastgelegd!) 

*   Sint    di 4/12 

- sintzakjes zelf maken op 28/11 door Heidi, Kim, Evelien, Kathleen, Kathleen, 
Tinne 

- Miek vraagt in Ravels-Eel naar strooipieten, Kathleen vraagt of Johan Jansen 
nog Sint wil zijn.     

*   Playback 11/1/2019   Ronny, Kathleen, Ilse, Thomas, Anit zitten in de 
werkgroep.   Datum bijeenkomst:  di 6 /11 

*   Kledinginzameling:   aanvraag gemeente:   Heidi vraagt dit aan.   Week na de 
paasvakantie. 

*   Schoolfeest 12/5/2019 

4. Agendapunten vanuit de school: 
 
Gimme ervaringen en problemen:  
 
- Er komt nogal wat binnen.   Info meer centraliseren op bijvoorbeeld maandag.    
- Feedback of iets wel/niet is ingevuld, is onduidelijk. 



- Nog afspraken maken binnen het team wie er wat inzet. 
- Team is bezig om iedereen aan boord te krijgen. (95% is mee, 5% wordt nog 
aangespoord) 
- Is wel handig 
   
Wiskanjers: wijzigingen 
- Extra rijtjesoefeningen, geen punten parate kennis.    
- Misschien nu wel een cijfer op ‘toepassingen’ op het rapport. 
 
Nieuwe verkeerssituatie 
- Gemachtigde opzichters aan slager, agent Wim heeft dit de eerste week 
voorgedaan.   
- Misschien ook mensen die ‘niet altijd’ kunnen opnemen in één of ander systeem. 
- Paadje van Eykantpad tot Finse piste en dan tot aan de zaal van Sint-Jan: zo mis je 
gevaarlijke punten.  
 
Project::   Jaarthema 
KS:  Gaatjes en streepjes 
LS: Ons dorp ( waarschijnlijk, niet 100% zeker ) 
 
 
Grootouderfeest: 
- Vrijwilligers om te komen helpen:  klaarzetten, koffie, cake 
   Helpende handen uitnodigen  
- Heidi bestelt de speculaas, 2 voor €5. 
- Tafelversiering door kleuters 
 
Verspreiding verslag OR:   
- Via Gimme en extra kanaal (verslag doorsturen naar Miek) 
- Oproep helpende handen via secretariaat/FB 
 
Praktisch / financiële zaken: 
 
- Fruit: €0.35 per fruitje, duurder geworden, ouderraad financiert (30x per jaar) 
- Klassegeld: €3 per lln. 
- Vragenlijst i.v.m. privacy aan ouderraad 

 
 
5.   Bespreking vooraf doorgegeven varia-puntjes 
 
 
- Kennismaking klas in 1e leerjaar ook even duidelijk maken waar ze in de rij moeten 
staan de eerste dag.   Misschien bij kijkmoment ook duidelijk maken waar de rij is of 
de eerste schooldag laten afzetten in de klas. 
 
-  Een meer gestructureerde manier van kinderen afhalen bij lagere school, 
mogelijkheden bekijken?  
   bijna niet te organiseren 

 
 



-   Nieuwe kandidaat voor schoolraad & medezeggingschapscollege 
Nicky Vanherck 
 
-   Kathleen Brosens wordt secretaris volgend schooljaar 
 
 
Verslag: Inge Thielemans 


