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Verslag Ouderraad dinsdag 3 oktober 2017 
 

Aanwezig: 

Claire Moureau (Dante 8B), Toon Rubbens (Katrijn 12de klas), Liesbeth Heijens 

(Emma Luce 9L),Carla Van Wauwe (Axelle 9D), Anja Benker(Ina Maria 7H), Dimitri 

Mortelmans (Jolan 12de klas), Hilde De Potter (Louis 9D, Emma 12de klas), Christine 

Janssens (Dagmar 8D, Josse 7B), Steve Meeusen (Zita 9L, Robbe 12de klas), 

Jochem De Vriendt (Harre 8 SV), Ineke Kootstra (Merel Magalie 11de klas + 

directeur), Erik Roovers (Elias, 11de klas) 

 

Goedkeuring vorig verslag: 

Het verslag van de vorige bijeenkomst werd goedgekeurd mits aanpassing van 

enkele taalkundige schrijffouten. 

 

Voorstelling stuurgroep en functies: 

– nieuw lid stuurgroep: Liesbeth Heijens: contactpersoon concertgroep, maakt 

verslag van vergaderingen ouderraad, contactpersoon voor de leerlingenraad, lid 

van werkgroep Licht in Donker 

– Claire Moureau: communicatie directie, college en klasouders, 

verantwoordelijk engagementsformulier, verantwoordelijk voor de organisatie van 

de foyerbar, lid van werkgroep ouderbijdragen, doorsturen verslagen + agenda's 

naar alle leden 

– Toon Rubbens: lid van werkgroep ouderbijdragen, leidt de vergadering, 

maakt de agenda op, verzorgt communicatie met de basisschool 

 

Berichten uit Directie/College: 

 

a. Het ondersteuningsnetwerk heeft zijn vorm gevonden:  

Voormalige GON begeleiding werd afgeschaft en vervangen door een 

ondersteuningsnetwerk dat in de klas plaats vindt. (Deze beslissing van minister 

Crevits werd niet genomen in het belang van de leerlingen, maar wel door 

bezuinigingen.) Het moest in 1 maand uit de grond worden gestampt. 

Steinerscholen wilden niet bij een bestaand netwerk terechtkomen, en hebben 

gekozen om een eigen netwerk op te richten vanuit de Parcivalschool die 

voorheen bij ons reeds de GON begeleiding verzorgde. Nog veel kinderziekten en 

onvolledigheden aanwezig.  

Er zijn roosters gemaakt voor netwerkondersteuners, ouders en lln werden 

geïnformeerd. Verschillende krijtlijnnota werden van hogerhand meegedeeld en 

verschillende bronnen gaven instructies wat voor verwarring heeft gezorgd bij de 

mensen van de zorg (intern), mensen van Parcivalschool (externe zorgverleners), 

ook bij ouders en leerlingen. 

Zorgcoördinator + directeur hebben overleg gehad met de zorgverstrekkers van 

de Parcivalschool en OKO (koepel kleine onderwijsverstrekkers die ons netwerk 

verzorgt). 

 

Kinderen moeten gemotiveerde verslagen hebben → sinds de oprichting van het 

M-decreet was er geen attest meer nodig, bij een vermoeden (ASS, dyslectie, 

dyscalculie, ..) kon hulp al opgestart worden. Nu kan ondersteuning alleen nog 
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geboden worden wanneer een kind een gemotiveerd verslag heeft van het CLB. 

Uiteraard worden de CLB's momenteel overstelpt met aanvragen. De directie 

tracht hier creatief mee om te gaan. Er is veel druk van bovenaf om na te gaan of 

de richtlijnen wel gevolgd worden, toch staat voor Hibernia college en directie het 

belang, welzijn van de kinderen steeds voorop en proberen wat mogelijk is voor 

de leerlingen. 

 

b. Het late ontslag van een leerkracht én de snelle sollicitatieprocedure had 

gevolgen voor het opstellen van het nieuwe lessenrooster. 

Sinds eind september is het definitieve rooster opgesteld, het achterstallige werk 

ingehaald. Rust, regelmaat en ritme is eindelijk van start kunnen gaan. 

 

c. Er zullen weer typlessen aangeboden worden. Meer info volgt later. 

 

d. Er is een ouderkoor opgestart, bestaande uit ouders van verschillende 

Steinerscholen. Dit wordt geleid door 2 ouders. Repetitie op zondagavond, 

afwisselend in andere Steinerscholen. Rooster wordt vermeld in de weekberichten. 

 

e. Foutje in kalender in agenda: Het Sint-Michaëlfeest vond plaats op vrijdag 

29/9/2017 en niet op 29/10 of 27/10. De eindwerkpresentaties hebben plaats op 

15,16,17 & 18 mei en niet op 7,8,9 mei 2018. 

 

f. De leerlingenraad wordt vanaf dit schooljaar geleid door Bert Beyens. Dit 

jaar vindt de landelijke leerlingenraad plaats op Hibernia op 13/11/2017 . 

 

g. Inez Hoefnagels werd geselecteerd om op 19/10/2017 samen met andere 

'young potentials' uit Vlaamse Middelbare Scholen, een jazzconcert met 

aansluitend een receptie bij te wonen op het Koninklijk paleis. 

 

Berichten uit Bestuur: 

 

Onze school wordt juridisch bestuurd door 3 ouders en 3 leerkrachten.  

 

a. Momenteel is het bestuur bezig met de voorbereiding van de A.V. 

(Algemene Vergadering) van dinsdag 21/11/2017. Dimitri heeft iedereen mail 

gestuurd om lid te worden van de vzw. Enkel  leden krijgen in oktober een 

uitnodiging om de AV bij te wonen en hebben stemrecht. Iedereen is welkom, 

maar men moet dus gewoon antwoorden op de mail van Dimitri “ Ik wil lid 

worden”. 

Opmerking van Claire om dit nogmaals te vragen via de klasouders. Verder hoopt 

men dat er veel ouders naar de A.V komen. Er wordt o.a. toegelicht wat er met de 

ouderbijdragen gebeurt. 

  

b. Momenteel zijn er onderhandelingen met de basisschool ivm 

patrimoniumbeheer van de school. De grote lijnen werden reeds uitgewerkt en 

men is nu bezig met het uitwerken van de details. 

2 partijen, 1 huis. RVB werkt een 'patrimonium-plan’ om duidelijke richtlijnen vast te 

zetten.  
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c. Koen Vergauwen (externe consultant) neemt de AGION dossiers op zich. 

AGION = Vlaamse dienst die subsidies geeft voor het bouwen, verbouwen van 

scholen. In samenwerking met de lagere school gaan er 2 dossiers voorbereid 

worden. De verwarmingsketel moet vervangen worden en het dak boven de 

10de klas moet vernieuwd worden. Koen spreekt architecten aan om offertes in te 

dienen, (= basisvoorwaarde voor het indienen van een dossier).   

 

 

Berichten uit de werkgroepen 

 

a. Werkgroep Licht in Donker (LiD) 

 

Aanwezige vertegenwoordigers: Liesbeth Heijens, Steve Meeusen, Carla Van 

Wauwe 

 

Update: affiche is klaar, website is online, standhouders zijn uitgenodigd, 

uitbreiding voor 6 standhouders is mogelijk , muziek, foodtruck op zaterdagavond, 

catering op zondag. 

 

De volgende bijeenkomst van de ouderraad op 6/11/2017 gebeurt samen met de 

ouderraad van de basisschool. De 2de helft zal volledig aan LiD gewijd worden. 

Dit  feest gaat jaarlijks door en is een samenwerking tussen Hibernia en 

Steinerschool Antwerpen Basisschool. 

Het vindt plaats tussen Sint Maarten en Kerstmis (tijdens die 40 dagen dat het 

donkerder wordt, zorgt dit feest voor “Licht in Donkere dagen”.  Er is een 

geschenkenbeurs, er wordt toneel gespeeld (gezamenlijk project voor jongeren 

tussen 10 en 18 jaar) en er zijn tal van eetgelegenheden. 

Tijdens deze vergadering zal besproken worden wanneer de berichtgeving/ 

mailing naar de ouders zullen worden verstuurd; wanneer de info via 

weekberichten en website wordt verspreid; wanneer de doodle voor het buffet 

ouders, helpende handen, … wordt verstuurd; en zo veel meer. 

Hibernia en Basisschool zullen dezelfde timing hanteren. 

 

b. Werkgroep Ouderbijdragen 

 

Aanwezige vertegenwoordigers: Toon Rubbens, Claire Moureau, Erik Roovers, 

Dimitri Mortelmans 

 

Er is een vernieuwde aanpak omwille van de dalende inkomsten. 

Communicatie: 

1. De leden leg(d)en de werking uit op de ouderavonden. 

Meer info werd gegeven: school redt het financieel niet zonder de ouderbijdragen 

en het is ook verbonden aan de Steinerschool. 

Een vrije bijdrage is niet hetzelfde als een vrijwillige bijdrage: het zijn bijdragen naar 

eigen vermogen en ze horen nu eenmaal bij ons project die vrijwillig wordt 

gekozen door de ouders. De noodzaak en meerwaarde moet duidelijk zijn. 

2. Er wordt gemaild: 

– 1ste mail werd verstuurd door Dimitri half september 

–  herinneringsmail (kort, gestructureerd met alle noodzakelijk info) zou 
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verstuurd moeten worden. 

Er werd een opmerking gemaakt dat er duidelijker dient gecommuniceerd te 

worden ivm het startmoment van stortingen nl.: vanaf september tem augustus 

(het ganse jaar door dus want ons project gaat niet met vakantie tijdens de 

zomermaanden)  

– In de loop van het schooljaar wordt er gedifferentieerd gemaild. 

3. Er wordt telefonisch contact opgenomen:  

Mensen die niet betalen, zullen worden opgebeld. 

De opmerking werd gegeven dat we niet mogen uitgaan van de traditie, de 

algemene bekendheid. We moeten blijven werken om de voor ons 

vanzelfsprekendheden aan te kaarten. De ouderbijdrage is iets mooi, we dienen 

te appelleren op de intrinsieke wil om te participeren. 

4. Voorstellen   

-          vermelding in de weekberichten 

– concrete bedragen worden meegedeeld op website, in de weekberichten, 

wat er concreet  mee wordt betaald. Bv, extra opleidingen, nascholingen door 

het college 

 

c. Werkgroep Concerten 

 

Programma is rond voor het hele seizoen nl. 2 klassieke concerten en 1 Thé 

Dansant met Frakkaband. Concerten gaan door op zondagnamiddag en starten 

15u. 

 

Het eerste concert gaat door op 22/10/2017. 

Wietse Beels, violist treedt op met zijn kwartet; enkele leerlingen van de talentklas 

van het conservatorium en een aantal van onze eigen leerlingen uit de 

basisschool en Hibernia: Nl. Elias (11e klas – piano), Lola Thijs (8e klas – piano) , Anna  

(7de klas – viool), Rebecca (12de klas – cello) en misschien Merel Magalie (11e klas 

– zang). 

Oproep voor hulp van 4 à 5 mensen om: zaal klaar te zetten en foyer te versieren 

(tussen 12u en 13u); barbediening voor (van 14u tot 15u) en na (van 17u tot 18u) 

het concert; cake of taart te bakken; na het concert de zaal op te ruimen. 

Via de klasouders nog eens een reminder e-mail doorsturen.  

 

  

Vraag : Hoe inkomsten vergaren uit evenementen? 

 

Doel: nieuwe 7e klassen volgend schooljaar alsook de organisatie van een nieuwe 

richting nl. TSO. Om dit te realiseren dienen  we 3 à 4 jaar te pre-financieren. 

 

Wat kunnen wij, ouders doen om opbrengsten te genereren: 

a. cfr Evenement zoals Stereo Steiner in de Roma 

dient door te gaan in het schooljaar 2018-2019.  

b. Oudere leerlingen inzetten als 'vrijwilliger' in de Lotto arena, Sportpaleis tijdens 

concerten. Inkomsten van dat vrijwilligerswerk zou naar de school gaan. Jongeren 

doen de bar, vestiaire, begeleiden mensen naar hun plaatsen en hebben de 

mogelijkheid om (gratis) een concertje mee te pikken en werkervaring op te doen.  

c. Foodtruck door de ouders georganiseerd om tijdens evenementen in het 
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Antwerpse eenvoudige gerechten te verkopen ten voordele van onze school.  

d. Benefietconcerten 

e. Crowdfunding 

f. Free Podia door leerlingen  

g. Hiberniabal?? Georganiseerd door de lln 11de klas, opbrengst is een sociaal 

doel. Opbrengst kan ook de school zijn. Doen zij het zelf en moet OR enkel 

ondersteunen of wordt dit georganiseerd door de leerlingenraad (voorzitter Ella 

Meeusen, 11de klas). 

 

Vraag is: wie wil bij één van deze voorstellen helpen en wie wil zijn/haar schouders 

als trekker van het project zetten?  

 

Klusdagen 

 

We stellen voor om 1 keer per trimester een klusdag te organiseren. 

Douwe Van Leemputten wordt aangesproken voor deze 'klus'projecten. 

Wat wordt er geklust? We houden rekening met nieuwe projecten waar nu 

offertes voor gevraagd worden (oa sanitair en dakspeelplaats) 

 

 

De engagementsfiche (EF) 

 

Dit document werd opgesteld door Claire en ligt klaar om verstuurd te worden 

naar de ouders. De bedoeling is dat ouders niet enkel financieel, maar ook door 

hun engagement meehelpen ‘school maken’ door vrijwilligerswerk en het 

ondersteunen van activiteiten in de school. 

Het formulier zal met de leerlingen worden meegegeven op 16/10/2017. Het begin 

van een nieuwe periode. De verantwoordelijke leerkracht zorgt dat alle fiches 

terug ingeleverd worden. 

 

Varia 

 

a. Welke voorstellen ivm thema's die men behandeld wilt zien op de Ouderraad: 

1. bv Literatuur, welke literatuur wordt er behandeld in de klassen 7 tem 12, 

hoe is het gesteld met de literatuur bij de jeugd, leescultuur 

2.  Alumni, palmares van afgestudeerden 

3.  Pedagogie: vertellen over een feest of belangrijke dag die in weken na de 

OR gevierd gaan worden 

 

b.Graag link in de weekberichten naar verslag Ouderraad 

Dit is in orde. 

 

c.Jasper Nillens, jonge ervaringsdeskundige verslavingsproblematiek die wil komen 

spreken op school. 

Info Ineke: zijn het aan het bekijken om persoon uit te nodigen voor de klassen 9 

tem 12. Prijs voordracht te factureren. Opmerking werd gemaakt dat het nuttig 

zou zijn ook de 8e klassen deze workshop te laten volgen. 

 

d.Cultuurbeschouwing + LO 
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Vraag vanuit de ouderraad wat er juist onderwezen wordt tijdens 

Cultuurbeschouwing. 

Info Directie: het is weldegelijk een vak met leerdoelen en leerplannen. Dit mag 

geen titularis-uur of studie-uur worden of dienen ter ondersteuning van de 

jaarwerken. Dit is echt een vak dat onderwezen moet worden. 

LO: dat er vorig jaar veel lessen weggevallen zijn, is toeval. Er zijn nooit doelbewust 

activiteiten gepland tijdens LO 

 

Rondvraag 

 

a. Rondje van de klassen: 

gaat niet elke maand door;  wel elke 2 maanden. 

 

 

De bijeenkomst van de ouderraad werd afgesloten om 22u10.  

Volgende bijeenkomst gaat door om 20u in de foyer op maandag 6 november. 

De agendapunten zijn gekend en worden weldra verspreid. 

 

 

Alvast bedankt voor de deelname en input van alle aanwezigen! 

 

 

 

 


