
 

 

Verslag ouderraad 
 
Op woensdag 6 januari 2016 ging de eerste ouderraad van het nieuwe jaar 
door in de aanwezigheid van: Veerle Van Rossum (7S), Liesbeth Heijens 
(7B), Anne Van Gils (8), Koen Mees (9D), Hilde de Potter (10), Toon 
Rubbens (10), Hilde Van Hulle (11), Lut Van Daele (12, voorzitter), Bert 
Beyens (leraar). Verontschuldigd: Floortje Jansen (7S),   Véronique 
Rogiest (7B), Gudrun Somers (9D), Ineke Kootstra (9S), Carla van 
Wauwe (11), Marc De Ridder (11), Paul Hendrickx (12) 
 
samenwerking basisschool 
Martijn Snijders, die samen met Kim Van Leuven het voorzitterschap van 
de ouderraad van de basisschool opneemt, kwam vertellen langs welke 
weg de nieuwe ouderraad in de basisschool gevormd werd. Via 
netwerktafels van alle werkgroepen bracht men het engagement in kaart en 
werd een nieuwe ouderraad gevormd. Er is zeker bereidheid om op termijn 
terug intensiever samen te werken. Dit schooljaar zoeken we af en toe een 
gezamenlijke moment en wordt er overlegd door de voorzitters. Samen 
overliepen we alle activiteiten die er in januari nog op stapel staan en 
spraken we hiervoor ondersteuning van de ouders af: klusdag 16/1, lezing 
19/1, infodag 30/1, concert 31/1. 
 
vraag leerlingenraad 
Twee leerlingen uit de leerlingenraad kwamen ons een vraag stellen. Ena 
Colyn (12) en Laura Appels (11) waren vorig jaar al de bezielers van het 
toenmalige Hiberniabal. Ze dromen er van om dit te herhalen maar dan 
meer gedragen en bezocht door alle geledingen van de school, zoals de 
eerste keer. Ze willen dit graag plannen in het derde trimester. Zo werd er 
afgesproken om een werkgroep Hiberniabal te maken met twee ouders, 
twee leraren en de twee leerlingen. Ze zullen eerst hun vraag ook 
voorleggen aan het lerarencollege om naar de haalbaarheid te peilen. 
 
stand van zaken bestuur 
Omdat het nieuwe bestuur ook vergaderde op dezelfde moment was er 
geen vertegenwoordiger. Lut bracht als voorzitter van de ouderraad een 
stand van zaken. De prioriteiten waar aan gewerkt zal worden zijn: 
financiën, patrimonium/gebouw, samenwerking met de basisschool, 
organisatie en communicatie. Het nieuwe bestuur werkt aan een goede 
afwikkeling van het ontslag van de directie en is in onderhandeling over 



 

 

een nieuwe directie. Wie: Dimitri Mortelmans, Carla Van Wauwe en 
Johan De Herdt als ouders, Isabel Tuyls, Bart de Decker en Guy 
Steegmans als leraren. Er werd alvast positief gereageerd op het maken 
van de facturen. Mogelijke foutjes worden gemeld aan Carla. 
 
leraren 
Nieuws uit het college werd gebracht door leraar Bert Beyens, klastitularis 
van 7B. Hij is de bezieler van de klusdag om de dakspeelplaats aan te 
pakken en roept ouders met zoon of dochter op om te komen helpen op 
16/1. Hij getuigde hoe de bestuurlijke crisis sereen verlopen is en geen 
impact heeft op het lesgebeuren. Het lerarenteam is enthousiast aan het 
werk op vele vlakken.  
Zo is er ondertussen op vraag van de leerlingen een toneelclub gesticht om 
een nieuw toneelstuk aan te pakken als opvolger van Anatevka. Er waren 
een dertigtal kandidaten die bereid zijn om woensdagmiddag te repeteren 
o.l.v. leraren Bert Willems en Bart de Decker. 
 
rondje van de klassen 
Dan lieten we elke ouder aan het woord om te vertellen hoe het eerste 
trimester verlopen is in de klassen en welke items belangrijk zijn in het 
schoolleven van de kinderen. Het klonk erg positief, ook al waren er in het 
begin van het schooljaar soms ingrepen gebeurd die moeilijk vielen door 
klassen door elkaar te halen. Het werd duidelijk dat het klasleven bruist. 
 
Het nieuwe jaar belooft veel goeds. 
  
Lut Van Daele 
voorzitter ouderraad Hibernia 


