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OUDERGROEP
Datum: dinsdag 31 mei 2022
Aanwezig:
Afwezig:
Doel van de ouderraad:
- Kritische vriend van de school: zaken in vraag stellen, huiswerkbeleid,
activiteiten die de school doet, uniform, ….
- Input van fijne ideeën wat we nog zouden kunnen doen op school.
- Het gezicht zijn naar de andere ouders toe. Waarbij de oudergroep
activiteiten die de school organiseert, ondersteunt
- Zelf activiteiten organiseren om zo wat geld in het laadje te brengen
- Andere ouders enthousiasmeren om mee te deel te nemen aan de
oudergroep
Agendapunten:
-

Kidsparty:
Voorbereidingen:
Vanaf 16uur alles klaar zetten:
Marleen, Claire, Annick, Walquiria (tussen 16uur en 17uur aankomen),
collega’s meteen na schooltijd.
Vrijdagavond Escrima in de turnzaal: zoeken nog extra volk… de deur van
de turnzaal open zodat leerlingen kunnen gaan zien en eventueel
enthousiast worden om ook lid te worden.
Vanessa heeft al decoratie gekocht: slingers, potjes voor chips, ballonnen,..
De school zorgt voor groene ballonnen.
Materiaal van collega’s verzamelen we in de keuken.
Ballonpomp te vinden in de kast van de turnzaal
Alle plantjes van overal
Cammouflagenet
Claire legt touw/ consolbandjes klaar om alles op te kunnen hangen
Startuur: 18uur
Einduur: 21uur
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Inkomprijs: €1 per kind ter plaatse cash te betalen
Kinderen dienen vergezeld te worden van een volwassene.
Tateljee: dansen
Poly: fotoboot + ‘rustige’ ruimte voor de ouders + grote papieren voor op de
tafels om jungle-landschappen zelf te tekenen of in te kleuren met wasco,
potlood, … (Marleen zorgt voor twee jungleposters)
Marleen zorgt voor playlist + aanvullingen van kinderen op het
inschrijvingsformulier.
Joeri bekijkt met Marleen hoe ze kinderen op de avond zelf nog liedjes
kunnen laten kiezen.
Geert ‘presenteert’ de MC
HELPERS: mama van Vince en Len, papa van Daan en Sam
Questi voor Ouders: bericht helpende handen sturen: Claire = OK
Marleen is contactpersoon: Claire stuurt alle antwoorden door, Marleen
zorgt voor een definitieve werklijst en Claire bezorgt die via Questi aan de
juiste ouders
Shiften: 18:00u tot 19:30u
19:30u tot 21:00u
Bar + Hotdogs (hallal) 3 + afwas (glazenpoetser van de school)
Walquiria + eventueel de schoonzus en Claire
Bonnekes: 2 Annick en Anke
Toezicht 2 in de zaal: Geert, Marleen
Techniek: 1 Joerie
Fotoboot: mensen trekken zelf foto’s, Vanessa blijft bij het materiaal
Marleen maakt pijlen: fotoboot, bar, toilet, dansvloer, jungletekentafel
eten en drinken
Drankkaarten: €1,5 per vakje
alle frisdrank + chips €1,5
wijn en pintje en hotdog: €3
Marleen maakt een prijslijst adhv prijslijst van de lentehappening
De school bestelt drank.
frisdrank: cola, cola zero, fanta
spuitwater, plat water, appelsap en fruitsap van op school (nog na te kijken)
gewone pintjes
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Annick: Makro: broodjes 60, ketchup, mayonaise, chips, wijn
Marleen: 60 hallalworsten
Daan De Belder (zoon van Els S) kan jammer genoeg niet komen draaien.
Draaiboek maken: Marleen + Anke
TO DO: foto trekken van de oudergroep om op de flyer van de oudergroep
te zetten.

-

draaiboek kinderrommelmarkt: voorstel bekijken + aanpassen
Aanvragen materiaal stad Antwerpen: 2 boxen van 15 tafels van 2meter, 1
grote kar met 50 klapstoelen, 5 feesttenten neutraal 3mX3m

-

Kas(boek):
Voorstel: De school houdt dit bij en geeft elke vergadering een financiële
update
Geld tellen we tijdens de activiteit zelf: iemand van de school + iemand van
de ouderraad
Wij voorzien steeds cash geld als wisselgeld.

-

Planning volgend schooljaar:
organisatie oudergroep:
Wie maakt verslag?
Wie stuurt uitnodiging?
Dit nemen we mee naar de eerste vergadering van volgend schooljaar
communicatie met ouders:
De school verstuurt steeds vanuit Questi voor Ouders de info over
activiteiten, hulpvragen,…. van de oudergroep.
Ouders kunnen op twee manieren reageren
A: antwoorden via Questi voor Ouders: Geert of Claire reageren
B: antwoorden via mailadres: oudergroep@basisschoolibex.be
Geert of Claire of één communicatieverantwoordelijke van de
oudergroep reageert (ineens nu afspreken wie)
GDPR-gewijs spreken we af dat we NOOIT een mail rechtstreeks naar de
ouders sturen, tenzij we een antwoord formuleren op hun vraag of reactie.
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activiteiten:
tentje open klasdag: dinsdag 30 augustus 16uur tot 18uur: flyer om uit te
delen (foto, activiteitenlijst, mailadres, losse/vaste medewerker, bus om
antwoord in te steken): Vanessa + wordt nog aangevuld
kinderrommelmarkt: zondag 16 oktober 2022
kidsparty: vrijdag 16 juni 2023
hulp bij winterfeest en lente-happening
-

Nieuws vanuit de school
Cadeautje van oudergroep voor de zesde jaars. Dit jaar al? Of vanaf
volgend jaar opnemen?
Oudergroep bekijkt dit nog even, via mail, en laat iets weten.
Evaluatie lente-happening:
- gezellige sfeer
- 3 schminkers is te weinig
- soms kwamen kids twee keer…. misschien toch laten betalen
- kids vonden de wandeling heel leuk
- plan lezen lukte voor de meeste kinderen wel goed
- “precies een gewone schooldag”... te weinig te doen voor oudere
leerlingen, jongere leerlingen hadden genoeg aan het rondlopen en
het zien van de vrienden,...
- een paar alternatieve dingen of workshops … hoeft echt geen overvol
schoolfeest zijn zoals vroeger
- sommige ouders gaven ook die feedback aan de bonnetjes
- het goede weer zorgde voor een goede sfeer
- meer ijs
- kenbaarder maken dat je ook voor €1ofzo iets kan kopen
- voorstel: eventueel met jetons werken die herbruikt kunnen worden
- op vrijwillige basis een free-podium
- of een koortje of dansgroepje vanuit de school zelf (repeteren tussen
de middag ofzo), anderen maken decor…
- …
Smakelijke school: schilouders, soep-uitschepouders, … SORRY, vergeten
te bespreken ;-)
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-

Varia
De school is lid van VCOV = Vlaamse confederatie van ouder verenigingen
koepel voor ouderparticipatie op school
info over rechten, plichten, standpunten, feedback, info-avond rond bepaald
thema organiseren…. van ouders op school

https://www.vcov.be/home
login: geert.vandelaar@sgkod.be
wachtwoord: Ibex7377

Data overleg oudergroep:
dinsdag 13 september 2022: laagdrempelige welkom voor nieuwe leden
speelgoedrommelmarkt

dinsdag 25 oktober 2023: evaluatie kinderrommelmarkt
planning kerstmarkt (vrijdag 16 december)

dinsdag 14 februari 2023: iets inhoudelijks
stavaza
hip, hip hoera Marleen

dinsdag 25 april 2023:kidsparty (vrijdag 16 juni)
lentehappening (vrijdag 2 juni??? nog te bekijken)

NOG AF TE SPREKEN: leuke afsluiter: afronden van het jaar van de
oudergroep
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