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VERSLAG: vergadering van de Oudervereniging GIBO Mariaburg, gehouden te Brasschaat op 26 
augustus 2019 
 
Aanwezig: 
An Van Aken (penningmeester), Annelies Schroeyers, Lynn Ipermans, Peggy Reyntjens, Liesbeth 
Reynders, Yessica Haest, Annelies Dens, Ann Leyssens, Katrien Segers (secretaris). 
 
Verontschuldigd: 
Thomas D'Espallier (voorzitter), Katrien Van Hulst, Eva Michielsen, An D’Hulster, Ken Van De Ven 
 
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. Verslag penningmeester 
3. Info-avonden 
4. Tutti-frutti, werkatelier, soep en website SJ ’19-20 
5. Schoolteam 
6. Data SJ ’18-19 
7. Receptie 6e leerjaar 
8. Varia  
 
 

1. Verwelkoming 
2. Verslag penningmeester 

 
An VA bezorgt de vergadering het financieel verslag van de Oudervereniging, werkjaar 2018-19. 
 
De inkomsten van het werkjaar bedragen ongeveer € 8.200,00. Dit is ongeveer € 1.000,00 minder 
inkomsten dan in het werkjaar 2017-18. De  ODD heeft iets minder opgebracht.  
 
De uitgaven van het werkjaar bedragen ongeveer € 9.200,00 door een aantal uitzonderlijke uitgaven 
(aankoop mixer, leesboeken, speeltuin lagere school). 
 
Er is dit jaar bijgevolg een negatief saldo van ongeveer € 1.000,00. 
 

3. Info-avonden 
 
De school organiseert 3 info-avonden begin september: 
 
- Dinsdag 3 september om 20 uur: voor het 2e, 3e, 4e en 5e  leerjaar, 
- woensdag 4 september om 20 uur: voor de kleuterklassen,  
- donderdag 5 september om 20 uur: voor het 1e  en 6e leerjaar. 
 
Tijdens de info-avond wordt de werking van de oudervereniging toegelicht.  
Na de info-avond biedt de oudervereniging een receptie aan. De tafels, drank en chips worden om 
19u30 klaargezet. Tijdens de receptie helpen de aanwezigen met de toog. Om 21u45 start de opruim 
en de receptie eindigt om 22u00.     
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Benodigdheden: water (plat en bruis), appelsiensap, witte wijn, rode wijn en chips. 
De vergadering vindt het niet nodig om cola of andere frisdrank te voorzien. 
An en Katrien S. kijken de voorraad na en vullen aan indien nodig.  
Katrien S. haalt witte wijn (18 flessen) 
An VA haalt water, appelsiensap en chips.  
 
dinsdag 3 september: 
klaarzetten (vanaf 19u30): An VA, Tom, Peggy, Katrien S. en Yessica 
toelichting: 2e leerjaar: Annelies D - 3e,  4e en 5e leerjaar: Liesbeth 
Toog en helpen: An VA, Tom, Peggy, Katrien S. en Yessica 
 
woensdag 4 september: 
klaarzetten (vanaf 19u30): Yessica, Annelies S en Liesbeth 
toelichting: kleuterklassen: Liesbeth 
toog en helpen: Yessica, Annelies S en Liesbeth 
 
donderdag 5 september: 
klaarzetten (vanaf 19u30): Katrien VH, Tom, Katrien S, Annelies D 
toelichting: 1e leerjaar: Annelies D – 6e leerjaar: Liesbeth 
toog en helpen: Katrien VH, Tom, Katrien S, Annelies D, An VA 
 
Na de info-avond wordt op 13/09 een uitgebreide brief met toelichting over de verschillende 
activiteiten en eventuele participatie van ouders in de oudervereniging via de klassen uitgedeeld en 
aan de gezinsoudsten meegegeven.  
 
De brief wordt niet meegegeven op info-avonden. De interesse van de ouders is dan gericht op 
uiteenzetting schoolteam.  
 
De brief wordt naar Stefanie en Annelies D. verzonden voor betere vormgeving. De vergadering 
suggereert om eventueel een foto toe te voegen.  
 
Katrien S. vraagt de lijst met gezinsoudsten op en zorgt voor de kopies. 
 
Ann Leyssens zal via e-communicatie aan ouders vragen om te reageren indien zij niet wensen deel te 
nemen aan de klassikale whatsapp groepen waarna de whatsapp groepen opnieuw kunnen worden 
samengesteld. Er zou ook kort worden toegelicht welke berichten worden gedeeld in deze groep en 
welke niet (en dus de school rechtstreeks dient te worden gecontacteerd). Misschien is het nuttig een 
om een leidraad op te stellen voor de verantwoordelijken hierover.  
 

4. Tutti-frutti, werkatelier, soep en website SJ ’19-20 
 

A. Tutti-frutti 
Peggy heeft nog geen contactgegevens van Paul Arets en Erik Heirstraeten die het fruit ophalen. An 
VA en Katrien S kijken na of zij deze gegevens hebben en zullen ze verzenden. 
 
Na de aanpassing van hoeveelheden fruit vorig jaar (1 tem 4 half stuk fruit, 5 en 6 volledig stuk fruit) 
bleek er helaas nogal wat overschot te zijn. 
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De vergadering besluit dan ook, om verspilling tegen te gaan, de hoeveelheid te beperken tot een half 
stuk fruit voor alle leerjaren. Colruyt levert vaak iets meer en er wordt dan ook gevraagd dat 
overschotten in eerste instantie aan het 5e en 6e leerjaar zouden worden aangeboden en vervolgens 
aan de andere leerjaren.  
 

B. Werkatelier 
Ken Van De Ven vraagt aan de school om per klas tijdig een lijst met klussen door te geven. 
Ann Leyssens zal tegen 15 september deze lijsten verzamelen en aan Katrien S verzenden. 
 

C. Soep 
Volgende vergadering zullen data voor soep worden vastgelegd. 
 

D. Website 
Er is momenteel geen verantwoordelijke voor de website. 
Ann Leyssens stelt voor dat aanpassingen (verslagen, verantwoordelijken en data) aan de it 
verantwoordelijke van de school, luc@gibomariaburg.be worden verzonden. 
 
Eventuele nieuwsberichten (quiz, ontbijt, werking Oudervereniging, …) kunnen ook op deze manier 
worden doorgegeven.  
 

5. Schoolteam 
 
Er zijn enkele wijzigingen in het schoolteam, met o.a. een aantal nieuwe leerkrachten. 
Er wordt vanaf dit schooljaar ook een beleidsondersteuner (Olga Verschueren) toegevoegd aan het 
team. 
 
De rode klas in de kleuterschool zal vanaf dit schooljaar gebruikt worden door naschoolse opvang ’t 
Molentje en er werd een nieuw lokaal gebouwd in de kleuterrefter.  
 

6. Data schooljaar 2018-19 
 
Algemene Vergadering : maandag 23 september 2019 om 20u30, overige vergaderingen worden dan 
bepaald 
 
Werkatelier: lijst met klussen wordt doorgestuurd rond 15 september  
 
Tutti-frutti: startdatum nog niet bekend  
 
Soep: volgende vergadering bepaald 
 
Kersthappening (door schoolteam!): nog geen datum gekend 
 
Quiz: zaterdag 16 november 2019 
 
Pannekoeken en carnaval: vrijdag 21 februari 2020 
 
Vormingsavond: januari / februari 2020 

mailto:luc@gibomariaburg.be
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Ontbijt: zaterdag 21 maart 2020 
 
Opendeurdag: zaterdag 13 juni 2020 
 
Etentje oudervereniging: ? 
 
 

7. Receptie 6e leerjaar 
 
Aangezien ieder jaar de ouders van het 5e leerjaar mee helpen bij de organisatie van de receptie van 
het 6e leerjaar, stelt de oudervereniging voor om een draaiboek samen te stellen (wie wordt bedankt 
en door wie, wat wordt van de ouders verwacht, …). Katrien S zal er een ontwerp van opstellen, 
bespreken met An VA en vervolgens aan Ann Leyssens verzenden voor eventuele aanvullingen. 
 

8. Varia 
 
Materiaalmeester: 
Er is momenteel geen verantwoordelijke materiaalmeester. 
Gelet op de vraag voor het lenen van materiaal voor de Mariaburgse feesten, zal Katrien S vragen dat 
het materiaal vrijdag wordt opgehaald. Er zou dan nog iemand aanwezig zijn op school (pedagogische 
studiedag). 
De vergadering wordt gevraagd om eens rond te horen of iemand deze taak zou willen opnemen.  
 
De vergadering wordt om 22u gesloten.  
 
 

 


