
1 
 

      

OUDERRAAD SINT – MICHIELSSCHOOL 

2019-2020 

 

 

Verslag Ouderraad 9 SEPTEMBER 2019 

Aanwezig: Luc, Karel, Sofie, Emilie B, Isabelle VL, Robin F, Tim VDB, Veerle A, Christophe V, Marieke B, 

Karen C, John B, Ann S, Inge T, Jet VDS, Piet V, Kristof P, Tom B, Lieselot N, Juf Veerle G, juf Elke B, Juf 

Jolien 

Verontschuldigd: Astrid C, Patrick DB, Ellen DK, Joke H, Stefanie K, Wendy L, Marta L, Nathalie S, An 

VDL, Ulla W 

 

1. Verwelkoming nieuwe leden en voorstelling 

Karel heet alle leden van harte welkom. Iedereen stelt zichzelf kort voor. 

 

2. Voorstelling van de werking van de ouderraad en de verschillende werkgroepen 

Wij zijn een open, niet-verkozen ouderraad, waarbij iedereen van harte welkom is om deel te nemen 

aan de vergaderingen. Het is geen probleem als je niet elke vergadering kan komen. Je kan gerust ook 

andere mensen aanspreken als die zin hebben om de werking van de ouderraad mee te ondersteunen. 

De ouderraad is een omvangrijke groep. We hebben momenteel een groep van ongeveer 35 ouders 

die regelmatig de vergaderingen bijwonen. Daarnaast is er ook nog een groep van ongeveer 60 mensen 

die zich opgegeven hebben als losse medewerker en die we mogen contacteren voor het invullen van 

de werklijsten op één van de activiteiten. 

Veel van de activiteiten kunnen we maar organiseren door de vele hulp die we de vorige jaren kregen. 

Het is dan ook van belang om regelmatig de oudere leden wiens kinderen de school hebben verlaten, 

te vervangen door het aanspreken van de ouders van nieuwe of bestaande leerlingen.  
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Op elk van de infoavonden wordt de werking van de ouderraad voorgesteld en wordt een drankje 

aangeboden en kan er met de leden van de ouderraad gebabbeld worden en enthousiasme opgewekt 

worden.  

Het is eveneens de bedoeling om tijdens de vergaderingen meer concreet in te gaan op een 

pedagogisch onderwerp of een ander discussiepunt. Mogelijke thema’s die reeds naar voren kwamen 

voor mogelijke besprekingen zijn o.a. gezonde voeding op school, wiskunde methode met alleen 1 en 

2, huiswerk beleid, pesten op school, cyber/sociale media, duurzaamheid/groene speelplaats,… 

Rond duurzaamheid is er al interesse van Jet, Karen, Sofie, Greet. 

Alle mogelijke suggesties of vragen mogen steeds naar Karel (kareldecorte@hotmail.com) worden 

gestuurd. Liefst enige tijd voor de vergaderingen zodat we de nodige voorbereidingen kunnen treffen. 

Luc gaat al kort in op bepaalde topics, maar benadrukt dat dit slechts een eerste spontane reactie is 

en dat een grondiger overleg ook wat voorbereiding vraagt. 

- Voor wiskunde moet je nu eenmaal af en toe een test geven om te zien hoe ver de 

leerlingen al staan in de verwerking van de leerstof en of een “norm behaald” wordt of 

niet. Dat klinkt inderdaad hard en vaak krijg je ook een tweede kans. 

- Kleuters krijgen bv. geen toetsen maar worden constant geobserveerd. Dan kan er worden 

ingegrepen als er een probleem is. Dat werkt heel goed zo. De leerkrachten voelen 

doorgaans heel goed aan of een kleuter klaar is om de stap naar het lager te zetten. Maar 

de taaltoets Salto is bv. wel van belang voor de Inspectie. 

- Leerkrachten zijn ook bezig met duurzaamheid en evenwicht tussen bv. de hoeveelheid 

papier die wordt meegegeven, te veel kopieën, … Vele werkboeken zijn in 4 kleuren 

gedrukt en moeten al dan niet gevolgd worden. Vaak moeilijk evenwicht tussen zelfstandig 

lesgeven en boekjes volgen. Constant digitale borden of i-pads voor iedereen is ook niet 

ideaal. 

- Er wordt gevraagd hoe lang schoolboeken moeten bijgehouden worden. Op zich is dat niet 

verplicht. De ouders mogen dat zelf kiezen.  

 

 Dagelijks bestuur 

Momenteel zijn we met 9 leden in het dagelijks bestuur (Karel, Sofie, Nathalie, Stefanie, Isabelle, 

Patrick, Emilie, Robin en Tim). Samen met directeur Luc bereiden we de vergaderingen van de 

ouderraad voor. Meestal gebeurt dat op een extra vergadering een week voor de eigenlijke ouderraad.  

Wij zorgen voor de algemene coördinatie, financiën, mailings, to do lijstjes, bestellingen,… en opvulling 

van alle gaatjes. Vorig jaar werd eveneens besloten om een poging te doen om het dagelijks bestuur 

wat te ontlasten en de ouders die dat graag willen, wat meer inspraak te geven in het organiseren van 

de activiteiten. Daarvoor zullen de activiteiten worden opgesplitst in een aantal werkgroepen, die zich 

dan achter één of meerdere activiteiten kunnen zetten.  

Alle werkgroepen werden kort toegelicht. 

 

mailto:kareldecorte@hotmail.com
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 Riafonds 

Dit is de grootste aparte werkgroep, specifiek gericht naar het ondersteunen van activiteiten voor de 

kleuters. Historisch genoemd naar een overleden gewezen kleuterjuf van de school, wiens echtgenoot 

nog steeds elk jaar een donatie doet voor de werking.  

Het Riafonds zorgt met haar opbrengsten o.a. voor het aankopen van kadootjes voor de kinderen n.a.v. 

de sint, en kan ook andere kleuter investeringen steunen.  

Het Riafonds is nu een werkgroep binnen de ouderraad, maar heeft nog steeds een aparte 

boekhouding en een eigen voorzitster (Emilie Buyck). Het Riafonds organiseert voornamelijk de 

grootouderfeesten voor de kleuters en het Sint feest. Dit jaar is er geen Grootouderfeest 1 (Voor K1) 

in oktober omdat er heel weinig startertjes zijn. Er komt wel een grootouderfeest 2 voor alle kleuters 

op vrijdag 3 april 2020.  

De sint komt langs op donderdag 5 december. 

Volgende mensen geven zich reeds op als geïnteresseerde in de werkgroep RIA: Emilie, Sofie, John, 

Karen, Kristof Pil, Ann, Tom 

 Quiz 

Een nieuwe werkgroep heeft de organisatie van de quiz overgenomen van Bruno en Jelle. 

De quiz vindt plaats op vrijdag 29 november. Sofie zal vanuit het dagelijks bestuur de werkgroep quiz 

ondersteunen. 

Geven zich nu reeds op als helpers: Sofie, John, Kristof Pil 

 Kerstmarkt zaterdag 14 december 2019 

Dit jaar is er opnieuw een kerstmarkt met tenten op de speelplaats, kadootjes gemaakt door de 

kinderen, activiteit ten voordele van een goed doel. 

 Fuif 

De werkgroep fuif geeft reeds verschillende heel leuke fuif avonden georganiseerd en is bereid om dit 

ook dit jaar te doen. Een datum ligt nog niet vast.  

Er wordt aan gedacht om opnieuw een band met een aantal papa’s te vragen om op te treden. Of er 

al dan niet sponsers zullen gezocht worden, moet nog bekeken worden.  

Volgende mensen geven reeds aan te willen meewerken: Veerle, Ellen, Piet, Lieselot 

 Uitstap zaterdag 13 juni 2020 

Op het einde van het schooljaar wordt ook steeds een uitstap georganiseerd voor de leden van de 

ouderraad, de actieve losse medewerkers, de leerkrachten en de bestuursleden van de vriendenkring, 

allen samen met hun partners. Die avond is momenteel gepland op zaterdag 13 juni 2019. 
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Die avond kunnen we in een leuke ontspannende sfeer ons werkingsjaar afronden met een toffe 

activiteit die meestal een verrassing blijft tot op de dag zelf, gekoppeld aan een etentje. Het budget 

voor activiteit en eten is voorzien op ongeveer 40 euro per persoon (waarvan 20 euro per persoon zelf 

te betalen is en waarbij de ouderraad de helft van het budget bijpast). Voorbije jaren waren er meestal 

een 30-40-tal deelnemers. 

Vorige jaren hadden we bv. volgende activiteiten: quiz, volksspelenavond, wandeling/sneukeltocht 

door Flora, Moerastocht of blote voetenparcours in Oudenaarde, stadsspel/boottocht in Gent, citygolf 

in Oudenaarde, Escape room in Eeklo, mollenjacht in Zwijnaarde: stuk voor stuk zeer geslaagde en 

plezante avonden. 

Volgende mensen willen de volgende uitstap organiseren: Stefanie, Sofie, John,… 

 Receptie eerste communie 

De eerste Communie valt dit jaar op 9 mei. Het is de parochie en niet de school die hierin de leiding 

heeft.  

De ouderraad/school zal wellicht opnieuw een receptie aanbieden aan alle leerlingen van het eerste 

leerjaar (zowel voor diegenen die hun communie doen als voor de lentefeesters). Ann en Arnold, Jet, 

Mieke en Piet willen hier alvast aan meewerken. 

Er wordt gevraagd of het mogelijk is om op school met ouders en leerkrachten een “alternatief” feest 

te voorzien los van de parochie. Ook het duidelijk maken aan de parochie dat het organiseren van de 

eerste communie zoals vorig schooljaar geen goed idee is, wordt aangehaald.  

De Christelijke waarden, op een katholieke school, zijn uiteraard een uitgangspunt en maken deel uit 

van de geloofsopvoeding op school, zonder een waarde oordeel uit te spreken over andere 

godsdiensten. Het “ergens naar toe werken en toeleven” is belangrijk. En ook dat je dat samen met je 

vrienden van de klas kan doen.  

Maar het organiseren van een eerste communie op een andere meer eigentijdse manier moet in de 

eerste plaats opgenomen worden met de parochie. Als de parochie een infoavond organiseert, dan is 

dat het moment om een en ander te bespreken en al dan niet met een groep ouders het initiatief te 

nemen om zelf ook mee te werken of een alternatief uit te werken.  

 Mobiliteit 

De mobiliteitswerkgroep is een niet-permanente werkgroep die af en toe samenkwam rond specifieke 

thema’s of problemen. 

Het uitbreiden van de fietsenstalling aan de achteringang blijft een mogelijke piste. 

Er is tijdens de vergadering toch voldoende belangstelling om de werkgroep actief te houden. 

Christophe, Karen, Tom, John,… wille, dit verder opvolgen. 

Er wordt gedacht aan beloningssytemen, acties rond veilig gezien worden. Ook de leerkrachten en de 

wijkagent kunnen daar verder bij betrokken worden.  
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De leerlingen van het zesde leerjaar gaan vaker met de fiets op pad (o.a. naar het zwembad). Er wordt 

gevraagd naar een mogelijke controle op de fietsen (lichten,…) en de aanwezigheid van fietshelmen, 

hesjes,… (al dan niet te bewaren op school). 

 

3. Schoolnieuws 

 

- Juf Anna is bevallen van Louis en zal tot eind december vervangen worden door juf Julie. 

- Juf Sofie (niet meer op onze school) is bevallen van Esmee. 

- Meester Aurèle, juf Ann Boudeaud’hui en juf Erna naderen het einde van hun 

schoolcarrière. 

- Er zijn heel wat grote en dure infrastructuur werken uitgevoerd die grotendeels door de 

school zelf zijn betaald (afdak, ramen, verwarmingsketel, compartimenten en 

branddeuren op de eerste verdieping). 

- Luc vermeldt dat een folder voor ouders m.b.t het nieuwe leerplanconcept op de website 

staat. Ook de resultaten van de studiedagen zullen later gecommuniceerd worden.  

- Het leesonderwijs is belangrijk, met ook nadruk op begrijpend lezen.  

 

4. Fancy Fair 

De Fancy Fair gaat dit jaar door op zaterdag 21 september.  

Door het nieuwe afdak kan de bar verplaats worden en zijn er minder tenten nodig wat ook de opkuis 

zou moeten versnellen.  

De vriendenkring bemant opnieuw de frietstand.  

Het speelconcept werd door de juffen ook anders ingevuld. Er zullen geen aparte spelen kaarten meer 

zijn voor de kleuters en de leerlingen van het lager. De spelletjes zullen door elkaar lopen. In totaal 

zullen er 18 spelletjes georganiseerd worden, waarvan de kinderen er 10 kunnen kiezen op hun kaart. 

Een spelkaart zal dan 5 euro kosten. 2 van die spelletjes (visput of basket) worden gekoppeld aan de 

“prijzentent” zodat ook de kinderen van het lager die niet meer vissen ook een prijs kunnen kiezen als 

ze dat willen.  

De werklijsten worden rondgedeeld en zullen door Karel per mail verder doorgestuurd worden.  

 

5. Agenda komend schooljaar 

 

- Ma 21/10 : ouderraad 2 

- Ma 25/11 : Ouderraad 3 

- Vr 29/11 : Quiz 

- Za 30/11 : opkuis quiz 

- Do 5/12 : Sint op school 

- Za 14/12: kerstmarkt 
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- Ma 20/1 : Ouderraad 4 + nieuwjaarsreceptie 

- Zo 2/2: brunch vriendenkring 

- Ma 23/3: Ouderraad 5 

- Vr 3/4: grootouderfeest alle kleuters 

- Za 9/5: eerste communie 

- Ma 25/5 : Ouderraad 6 

- Za 13/6 : Uitstap OR 

- Vr 26/6 : proclamatie en receptie L6 

 

6. Varia 

 

- Kan er een tweede hands verkoop voor de turn kleren voorzien worden? Eventueel informeel 

circuit of op einde van schooljaar? Nu blijkt er een grote bak met vergeten kleren te zijn, vaak 

zelfs genaamtekend. Kunnen de leerkrachten die zien dat er bij de verloren voorwerpen -

genaamtekende kleren zitten die niet gewoon aan de leerlingen/klasleerkracht bezorgen? 

 

- Communicatie blijft heel vaak fout lopen (zo werd verwezen naar brief einde schooljaar op 

de website, terwijl die enkel per mail werd verstuurd). Vele mails worden 2-3 keer gestuurd 

omdat er fout in de vorige versie staat. 

 

- Er blijven opmerkingen komen over de kwaliteit van het vegetarische eten. Er is echter 

weinig alternatief. De traiteur Hansens is nochtans een grote speler met 46.000 maaltijden 

per dag.  

 

- Op 2 februari 2020 vindt de brunch van de vriendenkring plaats. 

 

- Er zijn nog T-shirts met het logo van de Sint-Michielsschool te verkrijgen. 12 euro voor een T-

shirt, 15 euro voor een sweater. 

 

- De ouderraad heeft ook een gesloten facebook groep 

https://www.facebook.com/groups/ouderraadmerelbeke/ 

Om lid te worden moet een van de leden van de groep je toevoegen. Of je kan een verzoek 

sturen via de facebook van Karel of Nathalie die als beheerders optreden. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/ouderraadmerelbeke/

