
Verslag	  ouderraad	  2/12/15	  

Aanwezig:	  
Guy	  Steegmans	  (college	  Hibernia),	  Lut	  Van	  Daele	  (12),Toon	  Rubbens	  (10/Raad	  van	  Bestuur	  in	  
lopende	  zaken),	  Hilde	  De	  Potter	  (10),	  Koen	  Mees	  (9),	  Ineke	  Kootstra	  (9),	  	  Anne	  Van	  Gils	  (8)(later	  
aangesloten),	  Veerle	  Van	  Rossum	  (7),	  Floortje	  Jansen	  (7),	  Carla	  Van	  Wauwe	  (7/11),	  	  Dimitri	  
Mortelmans	  (Raad	  van	  Bestuur	  in	  lopende	  zaken)	  

Verontschuldigd:	  
Hilde	  Van	  Hulle	  (11),	  Marc	  De	  Ridder	  (11),	  Veronique	  Rogiest	  (7),	  Paul	  Hendrickx	  (12)	  
	  
Gemeenschappelijk	  deel	  :	  
Vanuit	  de	  basisschool	  hebben	  we	  vernomen	  dat	  er	  een	  nieuwe	  ouderraad	  opgestart	  wordt.	  	  De	  
voorzitter	  is	  Kim	  Van	  Leuven	  met	  Martijn	  Snijders	  als	  assistent-‐voorzitter.	  	  Hun	  eerste	  
vergadering	  zal	  maandag	  7/12	  plaatsvinden	  zonder	  Hibernia.	  	  We	  willen	  aan	  de	  voorzitters	  
vragen	  om	  nadien	  terug	  samen	  te	  starten	  zoals	  beslist	  door	  alle	  aanwezigen	  op	  de	  allereerste	  
vergadering	  dit	  jaar.	  
Dimitri	  is	  voorstander	  om	  de	  ouderraad	  terug	  volledig	  samen	  te	  doen.	  	  De	  voordelen	  hiervan	  zijn	  
meer	  verbondenheid	  en	  een	  goede	  beeldvorming	  doorheen	  de	  beide	  scholen.	  	  Het	  grote	  nadeel	  
is	  echter	  dat	  bepaalde	  problemen	  niet	  of	  te	  oppervlakkig	  aan	  bod	  kunnen	  komen.	  	  Eventueel	  
zou	  er	  in	  februari	  nog	  eens	  een	  volledig	  gezamelijke	  ouderraad	  kunnen	  komen	  met	  een	  
algemeen	  rondje	  door	  de	  klassen	  (eventueel	  gekoppeld	  aan	  een	  bepaald	  thema).	  
	  
	  
Hibernia	  deel	  :	  
	  
Terugblik	  Licht	  in	  donker	  15/16	  :	  
De	  geschenkenbeurs	  is	  door	  de	  bezoekers	  als	  gezellig	  en	  gevarieerd	  bevonden	  vooral	  door	  de	  
goede	  verbinding	  van	  de	  beurs	  en	  het	  verpoos-‐gedeelte.	  	  Hierdoor	  kreeg	  de	  foyer	  terug	  een	  ziel.	  
Naar	  volgend	  jaar	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  datum	  goed	  op	  voorhand,	  samen	  met	  de	  ouderraad	  en	  
met	  beide	  directies	  wordt	  gepland,	  waarbij	  rekening	  dient	  gehouden	  te	  worden	  met	  de	  beurzen	  
op	  andere	  Steinerscholen	  uit	  de	  regio.	  	  De	  standhouders	  kunnen	  hierover	  dan	  tijdig	  
geinformeerd	  worden	  en	  de	  werklast	  voor	  het	  kernteam	  kan	  beter	  gespreid	  worden.	  	  	  
	  
De	  combinatie	  van	  de	  geschenkenbeurs	  met	  Anatevka	  was	  fantastisch.	  	  Het	  volk	  bleef	  stromen	  
en	  hierdoor	  werd	  er	  extra	  onderstreept	  dat	  het	  ‘Licht	  in	  Donker’weekend	  een	  initiatief	  	  vanuit	  
beide	  scholen	  was.	  
Momenteel	  is	  er	  al	  een	  voorstel	  door	  de	  leerlingenraad	  gelanceerd	  om	  volgend	  jaar	  terug	  een	  
grote	  toneelvoorstelling	  te	  doen.	  	  Bert	  Willems	  en	  Bart	  de	  Decker	  zijn	  dit	  aan	  het	  bekijken.	  	  
Misschien	  is	  dit	  de	  start	  	  van	  een	  nieuwe	  (Licht	  in	  Donker)	  traditie.	  
	  
Dit	  mooie	  concept	  is	  enkel	  haalbaar	  met	  voldoende	  helpende	  handen.	  	  Dit	  jaar	  was	  er	  op	  vele	  
momenten	  een	  onderbezetting	  waardoor	  bepaalde	  mensen	  veel	  langer	  dan	  voorzien	  een	  taak	  
hebben	  moeten	  opnemen	  en	  het	  kernteam	  bijna	  het	  volledige	  weekend	  is	  moeten	  inspringen.	  
	  



Guy	  stelt	  voor	  om	  in	  het	  college	  een	  rooster	  te	  laten	  circuleren	  waarop	  de	  leerkrachten	  zich	  
kunnen	  inschrijven	  voor	  een	  bepaalde	  taak.	  	  Het	  zichtbaar	  samenwerken	  tussen	  leerkrachten	  en	  
ouders	  werkt	  stimulerend.	  
Voor	  de	  leerlingen	  van	  de	  11de	  klas	  was	  het	  ook	  niet	  evident	  om	  zich	  niet	  voor	  een	  eigen	  project	  
in	  te	  zetten.	  	  Misschien	  is	  het	  ook	  een	  goed	  idee	  om	  hiervan	  een	  traditie	  te	  maken	  zodat	  dit	  met	  
de	  tijd	  als	  vanzelfsprekend	  wordt	  geacht.	  
Koen	  stelt	  voor	  om	  de	  meehelpende	  ouders	  en	  leerkrachten	  herkenbaar	  te	  maken	  d.m.v.	  
batches.	  	  Zo	  zijn	  ze	  duidelijke	  aanspreekpunten	  en	  kunnen	  er	  meer/betere	  contacten	  gelegd	  
worden.	  
	  
Om	  meer	  mensen	  te	  motiveren	  als	  ‘helpende	  hand’	  kan	  er	  een	  bedankmail	  worden	  gestuurd	  
samen	  met	  een	  getuigenis	  van	  een	  ‘helpende	  hand’	  waaruit	  	  blijkt	  dat	  het	  niet	  enkel	  werken	  is	  
maar	  eerder	  samen	  een	  gezellige	  eenheid	  vormen.	  
	  
Wat	  staat	  er	  nog	  op	  het	  agenda	  :	  
	  
Infodag	  :	  
Dit	  jaar	  gaat	  de	  infodag	  door	  op	  30/1.	  
	  
Concerten	  :	  
Het	  volgende	  concert	  gaat	  door	  op	  31/1	  waarbij	  ook	  enkele	  helpende	  handen	  welkom	  zijn.	  Daar	  
de	  infodag	  op	  30/1	  plaats	  vindt	  zal	  de	  opbouw	  van	  het	  concert	  op	  zondag	  voormiddag	  moeten	  
gebeuren.	  Er	  is	  hulp	  nodig	  om	  de	  bar	  te	  doen	  vooraf,	  tijdens	  de	  pauze	  en	  nadien.	  Er	  wordt	  ook	  
homemade	  gebak	  aangeboden,	  dus	  bakkers	  hebben	  we	  ook	  nodig.	  En	  opruimers.	  
	  
Voordrachten	  :	  
Op	  19/1	  gaat	  de	  voordracht	  ‘Innerlijke	  scholing	  van	  leraar	  en	  ouder	  ten	  behoeve	  van	  het	  kind’	  
door	  in	  de	  feestzaal.	  	  De	  voordracht	  wordt	  gegeven	  door	  Rik	  ten	  Cate	  en	  is	  een	  samenwerking	  
tussen	  alle	  Steinerscholen	  van	  Antwerpen.	  Dit	  is	  een	  uniek	  gegeven	  en	  een	  sterk	  signaal	  van	  
samenwerking	  dat	  doorgaat	  in	  onze	  school.	  We	  zullen	  daardoor	  zeker	  voor	  een	  warme	  
ontvangst	  moeten	  zorgen.	  	  Het	  is	  sterk	  aanbevolen	  dat	  de	  klasouders	  de	  inhoud	  promoten	  zodat	  
we	  van	  onze	  eigen	  school	  met	  vele	  aanwezigen	  zijn	  en	  ons	  te	  kunnen	  ontwikkelen	  ten	  dienste	  
van	  onze	  kinderen.	  
	  
Bericht	  uit	  het	  bestuur	  :	  
De	  AV	  van	  17/11	  werd	  niet	  afgerond.	  	  Er	  is	  geen	  nieuw	  bestuur	  gevormd	  waardoor	  een	  een	  AV	  
in	  voortzetting	  zal	  plaatsvinden	  op	  14/12.	  	  Dimitri	  en	  Toon	  hopen	  dat	  er	  tegen	  14/12	  verbetering	  
is.	  	  Zoals	  gezegd	  was	  het	  LiD	  weekend	  een	  warm	  gebeuren	  waarop	  het	  licht	  terug	  stilletjes	  is	  
beginnen	  schijnen	  en	  er	  misschien	  een	  nieuw	  bestuur	  in	  de	  maak	  is.	  	  Ze	  willen	  zeker	  nog	  niet	  alle	  
kaarten	  op	  tafel	  leggen	  want	  dit	  is	  nog	  niet	  met	  alle	  partijen	  besproken.	  	  	  Belangrijke	  keuzes	  
zullen	  moeten	  worden	  gemaakt	  zowel	  door	  de	  leerkrachten	  als	  door	  de	  ouders.	  
	  	  
	  
Volgende	  ouderraad	  	  woensdag	  6/1	  om	  20u	  
Verslag:	  Carla	  Van	  Wauwe	  


