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VERSLAG: ALGEMENE VERGADERING van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te 
Brasschaat op 25 september 2017  
 
Aanwezig: 
 
Thomas D’Espallier (voorzitter), An Van Aken (penningmeester), Fanny Dujardin, Ann Leyssens, Ellen 

Spanoghe, Katrien Francque, Yessica Haest, Annelies Schroeyers, Greet De Roover, An D’Hulster, 

Stefanie Heirman, Liesbeth Reynders, Ann Possemiers, Ellen Brocatus, Marjolein Ceulemans, Joyce 

Peeters, Peter Goetschalckx, Kristel Bogaerts, Katrien Van Hulst, Sandrine Verstraete, Kristel 

Sonneville, Machteld van Gils, Eva Michielsen, Tim Van bets, Mark Dubois, Arvid Van Staey, Katrien 

Segers (secretaris).  

Verontschuldigd: 

Stijn Bardyn, Annelies Dens 

 
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 ’17-18 
5. BBQ  
6. Materiaalmeester 
7. Kaas- en wijnavond 
8. Kleuterspeeltuin 
9. ODD 2017 
10. Data SJ ’17-18 
11. Varia  
 

1. Verwelkoming 
2. Toelichting werkgroepen aan nieuwe leden. 

 
De verantwoordelijken van de werkgroepen lichten de verschillende werkgroepen toe. 
 
Tutti-frutti: Sandrine Verstraete  
Iedere vrijdag wordt fruit verdeeld onder de leerlingen van de lagere school. 
Dit project wordt deels door de Europese Unie betaald en voor het overige door de oudervereniging. 
Tutti-Frutti start op vrijdag 6 oktober 2017. 
Het fruit wordt om 8u30 gesneden en verdeeld door vrijwilligers. Dit duurt ongeveer 15 tot 30 
minuten. 
 
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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Werkatelier: Peter Goetschalckx 
Het werkatelier wordt 4 tot 5 keer per jaar georganiseerd. Het eerste werkatelier vindt plaats op 
zaterdag 7 oktober 2017 om 9.00 uur. Peter verzendt een doodle aan de vrijwilligers om de 
toekomstige data vast te leggen. 
 
ODD: Arvid Van Staey 
Er zijn steeds veel vrijwilligers nodig voor de opendeurdag. 
 
Kaas- en wijnavond: Arvid Van Staey 
Deze avond wordt georganiseerd om ouders de mogelijkheid te geven om elkaar beter te leren 
kennen. 
 
Catering: 
Met carnaval en op de opendeurdag worden pannenkoeken gebakken. 
Er wordt nog steeds gezocht naar een vrijwilliger voor de organisatie van de BBQ. 
 
Vormingsavond: Arvid Van Staey & Eva Michielsen 
Tijdens de vormingsavond wordt een gastspreker uitgenodigd over een thema dat ouders aanbelangt.  
 
 

3. Verslag penningmeester 
 
An Van Aken verduidelijkt de opbrengsten en uitgaven van de oudervereniging schooljaar 2016-17. 
 
De opbrengst van de opendeurdag lag iets lager dan vorig jaar en er waren meer uitgaven. 
De oudervereniging kan ongeveer 1.200,00 € sparen dit jaar. 
 
An zal dit jaar de prijslijsten evalueren (huur borden, huur bestek, speeltoestellen, …). 
 
 

4. Tutti-frutti schooljaar 2017-18 
 
De subsidies voor tutti-frutti worden ernstig teruggeschroefd: van 30 weken tot slechts 10 weken. 
De oudervereniging staat nog steeds achter het project en is, met eenparigheid van stemmen, bereid 
om ook tijdens de niet-gesubsidieerde weken fruit aan te kopen voor de leerlingen van de lagere 
school. Dit zal een  meerkost van ongeveer 900,00 € met zich meebrengen, hetzij ongeveer  
1.800,00 € voor het fruit op jaarbasis. 
 
Het is belangrijk dat het eten van het aangeboden fruit in alle klassen wordt gestimuleerd en de 
leerlingen door het lerarenteam worden aangemoedigd om telkens het fruit te proeven. 
 
De vergadering merkt op dat de aankoop van het fruit en de hoeveelheden ernstig moeten worden 
nagekeken en eventueel andere leveranciers (Nederland?) worden onderzocht. 
 
Bij de volgende algemene vergadering zal een planning voor het fruit vanaf januari (kalender 
Colruyt?) moeten worden opgesteld. 
 
Sandrine zal via Whatsapp de vrijwilligers van tutti-frutti contacteren. 
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5. BBQ 

 
Er is momenteel geen verantwoordelijke voor BBQ. 
 
Katrien S. heeft de vraag gesteld of deze activiteit winstgevend is in verhouding tot het werk. 
An bevestigt dat het een winstgevende activiteit is. 
 
De vergadering stelt zich de vraag of een aantal sauzen reeds bereid en een aantal groenten reeds 
gesneden kunnen worden aangekocht om de werkdruk te verminderen. 
 
Sandrine en Katrien VH zullen samen het draaiboek (in het bezit van Arvid) nakijken. 
 

6. Materiaalmeester 
 

Chistoph was materiaalmeester en deze functie werd in tussentijd overgenomen door Peter. Dit 
wordt aangepast op de website.  
 

7. Kaas- en wijnavond. 
 
De vergadering heeft een aantal suggesties naar de toekomst toe: 
- een spaghetti-avond? 
- een kraam met stoofvlees en frieten? 
 
De directie merkt op dat voor de aanvraag van een kraam met stoofvlees en frieten 6 maanden 
voordien een aanvraag moet worden ingediend. 
 
De kaas- en wijnavond kan meer gepromoot worden en zal dit jaar doorgaan met kinderen. 
De aanwezige ouders zullen hun kinderen wel zelf in de gaten moeten houden 
 
Stefanie (Heirman) is bereid om een kindermenu samen te stellen. 
 
Juf Ellen zal de prijs voor schotels frikandellen met krieken navragen. 
 
Er zal opnieuw dessert voorzien worden. 
 
De vergadering besluit de kaas- en wijnavond te laten doorgaan op 3 februari 2018. 
Op de volgende algemene vergadering zal een concreter plan voorhanden moeten zijn. 
 

8. Kleuterspeeltuin 
 
In de zomer heeft de school een offerte ontvangen voor de plaatsing van een kleuterspeeltuin van 
ongeveer 20.000,00 €. De offerte betreft de prijs van de speeltuigen en plaatsing. Voor de bewerking 
van de ondergrond zal de gemeente instaan. 
 
Het is voornamelijk het vereiste Europees certificaat en de bijkomende keuring door de gemeente die 
de prijs de hoogte injaagt.  
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Naar de toekomst toe merkt de directie op dat zij een offerte bij Natuurpunt hebben opgevraagd voor 
afbakening van de zandvlakte en deze bedraagt 120,00 €/meter (40 meter). 
 
De speelplaats van de lagere school is een openbare ruimte en de directie heeft via de dienst Jeugd 
de plaatsing van drie bijkomende duikelrekken aangevraagd. 
 
De algemene vergadering van de oudervereniging is vorig jaar akkoord gegaan met een financiële 
bijdrage van 5.000,00 €. De school beschikt over een budget van 10.000,00 €. 
 
Thomas stelt voor om dit bedrag op te trekken tot 7.500,00 € (rekening houdend met de minimale 
cash reserve voor de opendeurdag). De meerderheid van de algemene vergadering gaat hiermee 
akkoord.  
 
De school zal navragen bij juf Sanne van ’t Molentje welke bijdrage zij zouden leveren. 
 
De oudervereniging is tevens bereid om tijdelijk 2.500,00 € voor te schieten, dewelke zullen worden 
terugbetaald door de school door middel van een wafelverkoop. 
 
De wafelverkoop start in de week van de opening van de speeltuin, met name op 10 november a.s. 
 
De eventuele meeropbrengst van de wafelverkoop zal worden doorgestort aan de oudervereniging, 
ter gedeeltelijke dekking van de meeruitgaven van de oudervereniging boven budgettering, tenzij er 
reeds concrete plannen voor een besteding ten voordele van de lagere school zouden zijn.  
 

9. ODD 
 

Het schoolthema is dit jaar “bewegen”. 
Katrien V.H. merkt op dat via CM materiaal of toestellen gratis kunnen worden bekomen. 
Arvid kijkt na of een obstakelrun, rekening houdend met het jaarthema, kan worden gereserveerd. 
 
De vraag wordt gesteld of de paardenmolen nog steeds gesponsord zal worden door Immo De Laet. 
 
 

10. DATA SJ 17-18 
 
Algemene Vergadering: op  maandag 13 november, 29 januari en 23 april telkens om 20u30. 
De eventuele vergadering van de raad van bestuur vindt telkens plaats op dezelfde dag om 20u. 
 
Werkatelier:  Voor het eerst op 7 oktober (volgende data?) 
 
Soep:  op 20 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 23 februari en 23 maart 
 
Kersthappening (door schoolteam): op vrijdag 22 december 2017 
 
Kaas- en wijnavond:  op zaterdag 3 februari 2018 
 
Pannenkoeken en carnaval: op vrijdag 9 februari 2018 
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Vormingsavond: op dinsdag 20 februari 2018 
 
Opendeurdag: op zaterdag 9 juni 2018 
 
Etentje oudervereniging: op 23 juni 2018 
 
 

11. Varia 
 
a.  
 
Voor de vormingsavond wordt als spreker Manu Keirse gesuggereerd. Hij is beschikbaar op 20 
februari 2018.Naar zijn lezingen komt steeds veel volk.  
 
Het thema is “kinderen en verlies”. 
 
De aan hem verschuldigde vergoeding bedraagt 350,00 € + kosten. De Gezinsbond zou de helft van de 
kosten op zich nemen. 
 
De vergadering gaat ermee akkoord om Dhr. Keirse als spreker uit te nodigen. 
 
Er zou een (beperkt) toegangsgeld worden gevraagd van 2,5 à 3 €. 
 
De avond zal worden georganiseerd door Eva en Arvid. Ann Leyssens coördineert mee de contacten 
met Manu Keirse.  
 
Naar de toekomst toe wordt een cursus EHBO gesuggereerd. 
 
b. 
 
Er wordt een sinterklaasbudget voorzien van 1.150,00 € (ook voor de turnjuffen). 
 
c.  
 
Stefanie Heirman en Ann De Hulster stellen voor een Quiz ineen te steken. 
 
Linde Van Reusel en Els Van Rompaey zijn in het verleden actief geweest bij de organisatie van de 
Quiz en er kan eventueel bij hen worden gepolst om bijkomende informatie (materialen, 
benodigdheden, …). 
 
d.  
 
Katrien S. zal bij het eerste werkatelier een stappenplan opstellen samen met Peter voor de werking 
van de gasbrander (soepermama’s). 
 
De vergadering wordt om 22.00u gesloten. 


