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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 12 november 2018  
 
Aanwezig: 
 
An Van Aken (penningmeester), Peter Goetschalckx, Arvid Van Staey, Katrien Van Hulst, Stefanie 

Heirman, Joyce Peeters, Lynn Ipermans, Annelies Schroeyers, Eva Michielsen, An D’Hulster, Ann 

Possemiers, Ellen Brocatus, Hilde Rasschaert, Annelies Dens, Charlotte de Groot, Yessica Haest, Els 

Lelie, Sandrine Verstraete, Liesbeth Reynders (secretaris ad interim), Thomas d’Espallier (voorzitter) 

Verontschuldigd: 

Katrien Segers (secretaris), Marjolein Ceulemans, Greet de Roover 

De vergadering vangt aan om 20.30 uur. De vergadering erkent dat zij regelmatig is samengesteld en 
geldig kan beraadslagen over de agenda. 
 
1. Verwelkoming 
2. Goedkeuring verslag 24/09/2018 
3. Tutti frutti: jaarplanning 
4. Soepermama’s – aankoop mixer 
5. Ontbijt  
6. Vormingsavond 
7. ODD 2019 
8. Inventaris 
9. Data SJ ’18-19 
10. Varia  
 
 

1. Verwelkoming 
 

2. Goedkeuring verslag: ok 
 

3. Tutti Frutti 
 
 
Zelfde formule als vorig jaar. 1e semester wordt wel het hele bedrag gesubsidieerd. Half stuk fruit voor 
leerlingen van 1 tot 4, volledig voor 5 en 6. 
 
Sinterklaas: De sint komt op donderdag 6/12 naar school. OV (Sandrine) zorgt voor mandarijntjes: 2 
per kind + 50 voor personeel = 1000 in totaal.  
 
Sandrine zorgt er ook voor dat er enkele mama’s op woensdagvoormiddag de klaspakketjes voor de 
sint komen klaarzetten.  
 

4. Soep 
 
De mixer is gemaakt maar aan vervanging toe. Voor de komende soep mag hij getest worden en kan 
er nog gebruik gemaakt worden van het geleende reserve exemplaar, maar er moet uitgekeken 
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worden naar een nieuwe. Thomas en Peter bekijken dat. Een klopper is niet nodig, wel best geen 
plastieken koppelstuk meer. Peter bekijkt ook hoe de mixer in de toekomst het veiligst recht kan 
blijven staan met een statief. De mixer mag op school geleverd worden.  
 

5. Ontbijt (23/3) 
 
De werkrgroep kwam al een eerste keer samen voor een brainstorm, er kwam reeds heel wat 
bruikbaars uit. Er worden nu offertes aangevraagd bij de plaatselijke bakkers en beenhouwers. Ook 
juf Ellen vraagt prijzen op bij haar ouders voor vleeswaren en spek voor 150 personen.  
Er wordt voor deze eerste editie met 1 shift gewerkt tussen 9 en 11u30. Er wordt ook een activiteit 
voor de kinderen uitgewerkt.  
De volgende vergadering vindt plaats op 11/12.  
 

6. Vormingsavond 
 
Volgens Eva en Arvid is het niet evident om een vormingsavond te vinden rond het thema lezen. Vaak 
is het voor een te specifiek doelpubliek en stelt zich ook de vraag of het beoogde publiek (ouders die 
nog moeten overtuigd worden van het belang van lezen) zo bereikt gaat worden (we denken van 
niet). Bovendien is de lezing vaak duur (meer dan 300 euro).  
Samenwerken met de gezinsbond is goedkoper, maar dan is men niet zeker van de kwaliteit. In het 
verleden vielen de sprekers al wel eens tegen.  
 
We besluiten dat we voor kwaliteit willen gaan en het thema niet noodzakelijk rond lezen moet gaan. 
Sandrine hoort bij ‘Blij met mij’, die werken rond talenten, een ineterssant en hip item.  Kostprijs 275 
euro. We vragen net als vorig jaar 2 euro inkom. Dat schrikt potentiële luisteraars zeker niet af.  
 
Er wordt gekeken of er in de maand januari of februari nog de mogelijkheid is om de vormingsavond 
te plannen. Wel best niet in de week van de quiz (16/2). Maart kan eventueel ook nog, maar dan moet 
er rekening met het ontbijt worden gehouden (23/3). Tijdstip van aanvang is normaal 20u. 
 
Als het geboekt is, kan er aan de Gezinsbond gevraagd worden of zij een deel willen betalen. (Eva) 
 
 
 

7. ODD 
 

Arvid stopt als verantwoordelijke ODD maar is bereid om de verantwoordelijken van de verschillende 
werkgroepen te adviseren. De draaiboeken zijn reeds naar Katrien Segers gestuurd, zij mag ze naar An 
van Aken doorsturen zodat zij ze aan de juiste personen kan geven.  
 
Misschien dat een oproep via de Whatsapp groepjes voor extra helpers of verantwoordelijken kan 
zorgen? 
 
 

- Vrijwilligers: de scouts kunnen best al gevraagd worden of ze 4 à 6 personen kunnen voorzien 
tussen 16u en 20u. Katrien Verhulst zorgt hiervoor.  
 

- Toog : Steve Tahon 
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- Attracties: Stephanie vraagt reeds de grote stormbaan aan bij de CM. Katrien Verhulst vraagt 
de paardenmolen aan. Thomas vraagt na of deze terug gesponsord kan worden zoals vorig 
jaar.  

 
- Foodtrucks en wijntruck:  Thomas D'Espallier 

 
-  

- BBQ: Tim Peeters, Katrien Van Hulst en Sandrine Verstraete 
 

- Hotdogs en Pannenkoeken: Peter wil opnieuw verantwoordelijke zijn, maar wordt op de ODD 
vaak ook op ander plekken gevraagd als handige Harry 
 

- Opruim en opbouw: Thomas en Peter stellen zich kandidaat om dit in goede banen te leiden.  
 

- Coördinatie An VA  
 

- Wat zoeken we nog 
o Pannenkoeken en/of hotdogs om Peter te ontlasten 
o Iemand voor de attracties 
o Iemand voor coördinatie opbouw en afbraak 
o Iemand die alle aankopen doet 

 

 
 

8. Inventaris / werkatelier 
 
Er is al een groepje vrijwilligers maar nog geen datum. Best tijdens het volgende werkatelier. Beide 
activiteiten kunnen samen gebeuren omdat het andere mensen zijn die er aan werken. 8 of 12 
december gaat het volgend werkatelier door. Peter stuurt de exacte datum nog door. Ook de 
volgende werkateliers worden snel van datum voorzien en doorgegeven. 
Voorlopig staan genoteerd:  
08.12 of 15.12; 23.02; 11.05 en (zo nodig) net na ODD..  
  
  
ODD: wijntruck en foodtrucks: verantwoordelijke Thomas (bij gebrek aan iemand anders).  
  
Varia: verzekeringen: Thomas volgt op en nam contact met gemeente Brasschaat (intussen effectief 
gebeurd). De weerkerende activiteiten moeten opnieuw hun aanwezigheidslijsten in- en aanvullen 
(zodat deze aan gemeente bezorgd kunnen worden).  
  

 
 

9. Data schooljaar 2018-19 
 
Soep:  op vrijdag 19 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari, 15 februari en 15 maart 
 
Vormingsavond: januari – februari - maart 
 
Kersthappening (door schoolteam): op vrijdag 21 december 2018 
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Quiz: zaterdag 16 februari 2019 
 
Pannenkoeken en carnaval: op vrijdag 1 maart 2019 
 
Ontbijt/brunch:  op zaterdag 23 maart 2019 
 
Opendeurdag: op zaterdag 18 mei 2019 
 
Etentje oudervereniging: op vrijdag 14 of zaterdag 15 juni 2019 
 
 
 

10. Varia 
a.  
Hilde Rasschaert vraagt raadt aan de OV ivm de extra murosactiviteiten van de leerlingen. De kosten 
worden elk jaar hoger voor de meerdaagse uitstappen van 3, 4 en 6. De school past reeds een deel 
toe, maar wat zijn andere mogelijkheden om de kosten te dragen?  
Voorstellen: carwash, iets extra verkopen tijdens de kersthappening (rozen, kaartjes…), elke klas zelf 
iets laten organiseren. Misschien op zoek naar een goedkopere locatie waar er zelf gekookt kan 
worden (ouders of grootouders). Aantal dagen aanpassen… 
 
b. 
Kersthappening: er is hulp nodig bij de opbouw tussen 8u30 en 12u. De afbraak gebeurt door de 
leerkrachten zelf. Juf Joyce zorgt voor een briefje en stuurt dat door naar ov. De whatsapp groepjes 
worden hiervoor gebruikt.  
Wie kan er goedkoop aan kerstbomen geraken? Els en Sandrine zorgen voor 4 à 5 bomen aan 8 euro 
in Kapellen. Ze worden al een week voor de happening op school gezet om een gezellige kerstsfeer te 
scheppen.   
 
c.  
Via de whatsapp kwam er twee vragen van een ouder: 
 

- is het mogelijk om via bancontact of een betaalapp aan het onthaal te betalen ipv cash? Is 
duur + het gaat om kleine bedragen en is maar af en toe (hesjes, speelkaarten) 

- waarom moeten de instappers al vanaf twee op de speelplaats worden afgezet en mogen de 
ouders niet meer mee naar de klas. Nu stond er geen leerkracht aan de poort die mijn kleuter 
kende? Klopt niet, er staat steeds een bekende juf. De school kiest voor de korte pijn.  

 
d.  
De afdrukkwaliteit van de schoolfoto’s was ondermaats. De school heeft hierover dezelfde mening. Er 
wordt naar een oplossing gezocht.  
 
e. 
Er zijn heel wat soepbekers kwijt. Waar zijn ze? Misschien heeft het te maken met de uitstap van 5 en 
6 naar het gunfire museum. Els kijkt dit na.  
 
f.  
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De beschermingsboord van de trampoline bij de instappers is stuk. Er wordt gezocht naar een 
handige naaimama (via de naaikliniek en Bart Mastboom) die eventueel een nieuwe boord kan 
maken. Wat met de veiligheid? Toch nieuwe kopen? Bijna even duur dan hele trampoline. 
 
g. 
Soms krijgen ouders mails van de school en weten ze niet voor wie ze bestemd zijn (kleuters of lagere 
school/of welke klas uit de lagere school). Dit kan bij grotere gezinnen soms verwarrend werken.  
 
h. verzekeringen vrijwilligers: Thomas volg dit op en neemt contact met gemeente Brasschaat . De 

weerkerende activiteiten moeten opnieuw hun aanwezigheidslijsten in- en aanvullen (zodat deze aan 
gemeente bezorgd kunnen worden).  
  

 
 
 
 
De vergadering wordt om 22.30u gesloten. 


