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Aanwezig: Lut Van Daele (voorzitter, klas 12), Ineke Kootstra (directie, zorg, lerarencollege, klas 9), Carla 

Van Wauwe (RvB, klas 7/11), Hilde Van Hulle (klas 11), Hilde De Potter (klas 10), Anne van Gils (klas 8, 

verslag) 

Geëxcuseerd: Koen Mees, Toon Rubbens , Liesbeth Heyens 

 

• Inleiding met spreuk 

 
• Gemeenschappelijk deel met de basisschool 

Vertegenwoordiging in de ouderraad van Hibernia voor een van de volgende weken. Contacten via mail 

lopen goed, vb. over Licht in Donker. 

 

• Voorbereiding Licht in Donker 2016 

datum: voorstel 18, 19, 20 november (= derde WE van november) 

werkgroep:  

voor de lagere school: Wannes en Lander 

voor Hibernia:  

 Ineke → organisatie op directieniveau 

 Carla → reservaties en financiën 

 Hilde De Potter → organisatie vanaf september 

 Lut Van Daele→ organisatie bij opstart, doorgeven know how 

 

nog 4 personen gezocht voor bijvoorbeeld: 

 ondersteuning bij het toneel (schooltoneel Hibernia) zoals contacten met grime, kostuums, decor 

 organisatie van de geschenkenbeurs, vb. contacten met standhouders  

 promotie 

 organisatie catering 

 organisatie taakverdeling 

             organisatie aankleding/versiering 

 …   

Licht in Donker brengt mensen samen. De organisatie is in handen van de ouderraden van de basisschool 

en Hibernia. Deelname van ouders, ook voor deeltaken, wordt dan ook erg geapprecieerd.  

Maak mee de school! → Meld je aan bij ouderraad@hiberniaschool.be 

 

planning:  

– contacten met standhouders vd geschenkenbeurs, grimeschool (vr ht toneel): binnenkort op 

startvergadering 

– organisatie: vanaf september, intensiever vanaf half oktober 

– 4 toneelvoorstellingen ipv 3 owv gelijke verdeling van de 2 casts: voorstelouderraad, eventueel try-out of 

extra voorstelling voor een specifieke doelgroep (vb. bejaarden) 



• Podium grote zaal 

Met de opbrengst van de vorige Licht in Donder wordt het podium in de grote zaal hersteld.  

Daarvoor zijn we op zoek naar een (tweedehands) balletvloer. Wie heeft contacten?  

werkgroep:  

Koen De Ceuleneer (leraar)→ bouwplan, know how 

Bert Willems (leraar, regisseur) )→ organisatie 

Jef De Brabander (ouder Kamiel, 8e) → biedt hulp aan bij uitvoering 

Wie helpt nog mee om onze kinderen een leuk en vooral veilig podium te bezorgen zodat ze opnieuw voor 

jaren zelf voorstellingen kunnen maken en er van genieten? Meld je aan bij ouderraad@hiberniaschool.be 

datum: in de zomer, nog nader te bepalen 

 

• (Na)bespreking van evenementen  

Lezing Rik Ten Cate  

datum: 19/01 

organisatie: Wilbert, ouders 

Succes! Er was veel volk, maar vooral van andere scholen. Reden? 

Bedankt aan iedereen die geholpen heeft! 
Infodag  

datum: 30/01 

organisatie: school + ouderraad Hibernia 

Er was veel interesse! met extra rondleiding.  

Hartelijk dank aan het college, bestuur en alle ouders die deze dag tot een succes maakten! 
werkpunt: organisatie vd taakverdeling  

→ Ineke stelt voor om draaiboeken te maken, ook voor andere evenementen, zoals bijvoorbeeld de 

opendeurdag.  

Zondagnamiddag concert  (concertgroep, 2 ouderraden) 

datum: 31/01 

Veel volk: ook ouders van kinderen die optraden: vioolschool Kortjakje, 11de en 12de klassers, … 

Succes! 

Reflectie: Ingrijpen in de taakverdeling optimaliseren vb. bij de opbouw. De basisschool werkt via 

engagementsformulieren. Onze manier is ook goed: de Doodle werkt. Afstemmen kan nog verbeteren. 

 

• Volgend concert (concertgroep, 2 ouderraden) 

datum: 06/03 

Thema ‘de magie van de stem’: liederen van o.a. Rachmaninov  en aria uit opera’s door Lisa Willems, 

dochter van Lut Van Daele (ouderraad) en Meneer Willems (college), ‘ een muzikale wereldreis’ door 

Thomas Eeckhout en Isaak Duerinck (vrienden van Lisa), tweehandig op piano; accordeon, zang…. 

Opbrengst gaat naar de afbetaling van de concertvleugel. 

Wie helpt nog mee om samen de zaal klaar te zetten, de bar open te houden, op te ruimen of gebak te 

maken? Taken aan te melden via doodle of meld je aan bij ouderraad@hiberniaschool.be 



Imea-concert ??? 

Organisatie van de basisschool voor nieuwe vestiging 

 

Dankconcert voor iedereen die meewerkt aan de school 

voorlopige datum: ergens in juni 

 
• Opendeurdag  

datum: 23/04 

organisatie: school en ouderraad Hibernia 

Wie helpt nog mee om samen met enkele leraren deze dag te organiseren? Taken worden overlegd, vooral 

coördinatie van de ouderinbreng op deze dag. Meld je aan bij ouderraad@hiberniaschool.be 

 
• Algemene opmerking bij de evenementen: 

Een bepaald evenement of voorziening kan zowel door één school als door beide scholen georganiseerd 

worden. Daarbij hebben beide scholen aparte (drank)voorraden. Dat bemoeilijkt het werk van de ouders, 

voor wie de scheiding tussen de twee scholen op deze manier niet functioneel lijkt. 

 

• Nieuws van de directie en het college 

Het college heeft het druk met het winterrapport en de getuigschriften. 

 

• Werving 

– Tijdens de infodag was er een fijne sfeer, een mooi standje en belichting, veel volk (zie hoger).  

– Er waren 15 kinderen uit andere scholen tijdens de meeloopdag.  

– Kinderen uit de basis lopen mee op 26/02. 

– We hopen op twee volle klassen (maar ook niet meer).  

– Ondertussen loopt de campagne door.  

 
• Nieuws uit de bestuursvergadering 

Er wordt hard gewerkt! Verschillende werkgroepen zijn actief rond: patrimonium, ICT en enkele moeilijkere 

dossiers, waaronder de afbetaling van de lening voor het gebouw.  

Ook de betaling van de facturen wordt opgevolgd.  

 

• Reflectie van de ouderraad 

De financiële toestand bemoeilijkt de werking van de school en zorgt voor onnodige druk. De grootste 

oorzaak daarvan is het feit dat een aantal ouders niet schenkt. Nochtans zijn die schenkingen van 

levensbelang voor de school. De subsidiëring door de overheid dekt niet alle kosten. 

Het probleem daarbij is dat schenkingen in principe vrijwillig zijn. Er is een boekhouding van de schenkingen. 

Het is dus duidelijk wie schenkt en wie niet, maar 'aansporen tot schenken' kan wettelijk niet. Daarom wordt 

er gezocht naar een vorm waarin de schenkingen geregulariseerd kunnen worden.  

 

• Volgende vergadering op woensdag 2 maart om 20u in de foyer van de school. 

 


