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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 24 september 2018  
 
Aanwezig: 
 
An Van Aken (penningmeester), Peter Goetschalckx, Arvid Van Staey, Machteld Van Gils, Lynn De 

Vocht, Katrien Van Hulst, Stefanie Heirman, Joyce Peeters, Marjolein Ceulemans, Lynn Ipermans, 

Annelies SChroeyers, Eva Michielsen, An D’Hulster, Veerle Soevereyns, Tim Peeters, Ann Possemiers, 

Ellen Brocatus, Diana Martin, Peggy Reyntjens, Ann Leyssens, Annelies Dens, Greet De Roover, 

Yessica Haest, Elke Taverniers, Els Lelie, Sandrine Verstraete, Liesbeth Reynders, Katrien Segers 

(secretaris). 

Verontschuldigd: 

Thomas d’Espallier. 

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. Toelichting werkgroepen aan nieuwe leden 
3. Verslag penningmeester 
4.Tutti-frutti SJ ’18-19 
5. Ontbijt / brunch 
6. ODD 2019 
7. Data SJ ’18-19 
8. Speelplaats lagere school 
9. Varia  
 
 

1. Verwelkoming 
2. Toelichting werkgroepen aan nieuwe leden. 

 
De verantwoordelijken van de werkgroepen lichten de verschillende werkgroepen toe. 
 
2.1. Tutti-frutti: Sandrine Verstraete  
Iedere vrijdag wordt fruit verdeeld onder de leerlingen van de lagere school. Het fruit wordt om 8u30 
gesneden en verdeeld door vrijwilligers. Dit duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. 
Dit project wordt gedurende 10 weken door de Europese Unie gesubsidieerd en voor het overige 
door de oudervereniging. 
Tutti-Frutti start op vrijdag 12 oktober tot einde mei. 
 
2.2. Soepermama’s: Katrien Van Hulst & Eva Michiels 
Van oktober tot maart wordt 1 keer per maand soep gemaakt voor de kleuter – en lagere school. 
Aan de hand van een doodle met vermelding van de verschillende uit te voeren taken worden 
vrijwilligers gezocht. De ingrediënten van de soep zullen telkens opgesomd worden om vergissingen 
te vermijden. 
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2.3. Werkatelier: Peter Goetschalckx 
Het werkatelier wordt 4 tot 5 keer per jaar georganiseerd. Het eerste werkatelier vindt plaats op 
zaterdag 20 oktober om 9.00 uur. Peter verzendt een doodle aan de vrijwilligers om de toekomstige 
data vast te leggen (met einddatum doodle). 
 
2.4. Pannenkoeken: Charlotte De Groot), Steven Tahon en Annelies Dens  
Met carnaval en op de opendeurdag worden heerlijke pannenkoeken gebakken. 
 
2.5. Vormingsavond: Eva Michielsen 
Tijdens de vormingsavond wordt een gastspreker uitgenodigd over een thema dat ouders aanbelangt. 
Er wordt gezocht naar een spreker ivm het jaarthema van de school: ‘Iedereen leest’. Juf Joke heeft 
gegevens van een eventuele spreker doorgegeven. 
Eva gaat na of de vormingsavond al plaats kan vinden eind november, begin december.  
 
2.6. Quiz: Stefanie Heirman en Ann D’Hulster 
Er wordt ook dit jaar een leuke en spannende quiz georganiseerd (16 februari 2019).  
 
2.7. Ontbijt - Brunch: Stefanie Heirman en Liesbeth Reynders 
Er wordt dit jaar voor het eerst een ontbijt georganiseerd. 
 

3. Verslag penningmeester 
 
An Van Aken verduidelijkt de opbrengsten en uitgaven van de oudervereniging schooljaar 2017-18. 
 
Er werd ongeveer € 9.300,00 winst gemaakt met de georganiseerde activiteiten. 
De Oudervereniging heeft ongeveer € 11.000,00 kosten gemaakt. Het betreft voornamelijk de 
bijdrage van de Oudervereniging in de speeltuin van de kleuterschool, hetzij € 7.500,00. 
 

4. Tutti-frutti schooljaar 2018-19 
 
Vorig schooljaar werden de subsidies voor tutti-frutti ernstig teruggeschroefd: van 30 weken tot 10 
weken. De oudervereniging heeft toen besloten het project toch verder te zetten en te evalueren.  
 
De hoeveelheid fruit werd tot de helft beperkt. Bij navraag (lerarenteam) blijkt dit voldoende en 
wordt besloten om dit opnieuw te doen, maar de hoeveelheid fruit voor het 5e en 6e leerjaar terug te 
verhogen (1 stuk per kind).  
 
De vraag wordt gesteld door de vergadering of er ook fruit voor de kleuters moet worden voorzien. 
Het lerarenteam ziet niet onmiddellijk het nut hiervan aangezien de meeste kleuters altijd fruit 
bijhebben en liefst hun eigen fruit / doosje gebruiken. Voorlopig wordt niet ingegaan op deze vraag.  
 
De stickers van Zespri (kiwi) worden door Mr. Dirk verzameld voor schoolmateriaal.  
 

5. Ontbijt 
 
Deze activiteit wordt voorgesteld in vervanging van de kaas- en wijnavond en zou plaats kunnen 
vinden op 23 maart 2019.  
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Stefanie en Liesbeth doen een oproep aan de vergadering om met hen mee na te denken over het 
concept en de uitwerking ervan.  
 

6. ODD 
 

Arvid stopt als verantwoordelijke ODD maar is bereid om de verantwoordelijken te adviseren. 
De Oudervereniging bedankt Arvid voor zijn jarenlange inzet! 
 
Aangezien geen verantwoordelijke werd gevonden in opvolging ODD, wordt dit opgesplitst in 
verschillende werkgroepen: 

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

- Toog  
- Attracties: Er wordt opgemerkt dat de eerste attracties (via CM?) best spoedig worden 

besteld.  
- BBQ 
- Opruim en opbouw: voor de ODD zou het materiaal (o.a. tenten) moeten worden nagekeken. 

Peter zal eens polsen of iemand bij het werkatelier bereid is om dit te doen.  
- Coördinatie An VA zou bereid zijn de regie op voorhand in handen te nemen, maar doet op 

ODD kassa.  
  

7. Data schooljaar 2018-19 
 
Algemene Vergadering: op  maandag 12 november, 28 januari, 25 maart, 29 april en 3 juni telkens 
om 20u30. 
De eventuele vergadering van de raad van bestuur vindt telkens plaats op dezelfde dag om 20u. 
 
Werkatelier:  Voor het eerst op zaterdag 20 oktober (volgende data?) 
 
Soep:  op vrijdag 19 oktober, 16 november, 14 december, 18 januari, 15 februari en 15 maart 
 
Vormingsavond: eind november, begin december 
 
Kersthappening (door schoolteam): op vrijdag 21 december 2018 
 
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 
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8. Speelplaats lagere school  
 
De school heeft via de Oudervereniging een aanvraag gedaan om budget te bekomen van de 
gemeente voor de speelplaats van de lagere school als openbaar domein.  
 
Intussen werd de belijning van het voetbalveld uitgevoerd, komt er in maart een 
schuilhut/buitenklas, een zeshoekige klimcombinatie en een pingpongtafel (voor buiten).  
 
De school zal zelf nog € 7.000,00 moeten bijdragen. De vraag wordt gesteld aan de vergadering of de 
oudervereniging wil bijdragen en zo ja, hoeveel. 
 
De vergadering besluit om € 3.000,00 namens de Oudervereniging bij te dragen aan de speelplaats 
van de lagere school.  
 
De school zal in maart een koekjesverkoop organiseren om de rest te betalen. 
 
Volgend jaar zal de school een budget aanvragen voor de vervanging van het grote klimtoestel op de 
lagere school. 
 
Tenslotte zal het kunstgrasveld binnen een vijftal jaren moeten worden vervangen. De kostprijs wordt 
geschat op minstens € 30.000,00. De Oudervereniging neemt zich voor om in de toekomst te sparen 
voor deze uitgave.  
 
Elke Taverniers merkt op dat haar echtgenoot grondwerken uitvoert.  
 

9. Varia 
a.  
Op 24 en 26 oktober vindt het grootouderfeest plaats in de kleuterschool. 
Er wordt hulp gevraagd van 9u tot 11u30 (koffie en thee schenken, cake snijden, …) 
Katrien VH zal hiervoor in eerste instantie beroep doen op ouders van kleuters uit de 3e kleuterklas 
via de contactpersonen (whatsapp).  
 
b. 
Liesbeth is bereid om de facebookpagina van de oudervereniging te beheren. Arvid zal dit aanpassen.  
 
c.  
De vergadering stelt de vraag of de schoolrekeningen van verschillende kinderen in hetzelfde gezin op 
één rekening kunnen worden gezet. Ann kijkt dit na.  
 
d.  
Moet er een aanvraag gebeuren voor organisatie quiz en ontbijt? Ann kijkt dit na.  
 
e. 
De laatste week van november is ‘voorleesweek’ op school. De vraag wordt gesteld of er interesse is 
in een voorleesdag. Ann zou ouders ook willen laten voorlezen in verschillende talen.Er wordt op 
school een werkgroep opgericht.  
 
De vergadering wordt om 22.00u gesloten. 


