
Verslag Ouderraad woensdag 6 september 2017 

Aanwezig : Claire Moureau (8e klas) 
                     Liesbeth Heijens (9e klas) 
                     Kim Van Leuven ( 7e en 9e klas) 
                     Steve ( 9e en 12e klas) 
                     Christin ( 7e en 8e klas) 
                     Anna (7e klas ) 
                     Toon (12e klas) 
          Anja (7e klas) 
                     Sarah (7e klas) 
 

                  
1.  Kennismaking met elkaar  vooral met de nieuwe ouders van 7e klas. 

2. Geen berichten van Directie, Bestuur en College. Bestuur vergaderde  op het 

zelfde moment. 

3. Evaluatie GVK : Ondanks het feit dat de opkomst van de ouders niet al te groot 

was werd er toch veel werk verzet samen met de basisschool. Ook bedankt voor 

de hulp van de leerkrachten. Twee containers “afval” werden gevuld met 

materiaal uit de kelder. 

De bar werd leeggehaald, proper gemaakt en van geselecteerd materiaal 

voorzien. De berging onderging een opruimbeurt. Elke klas kreeg een portie 

borden e.d. die er teveel waren. Er werd een lijst opgesteld van zaken die nog 

aangekocht moesten worden. Dus een positief resultaat. Nu nog zorgen voor 

duidelijke afspraken rond de bar onder de verantwoordelijkheid van Claire 

Moureau. 

4. De werking van de Ouderraad werd toegelicht, vooral voor de nieuwe ouders. 

Stuurgroep := Claire Moureau en Toon Rubbens, eventueel aangevuld met 

Liesbeth Heijens. Gesprek met haar volgt. Er is géén voorzitter. 

De Ouderraad is zowat de spin in het spinnenweb van Hibernia. Alle 

organisaties ( zoals Bestuur, Directie en College en zo nodig leerlingenraad) en 

werkgroepen komen hier aan bod. Zo kan vanuit elke organisatie informatie 

naar de OR toe vloeien en van de OR naar elke organisatie of werkgroep. 

Werkgroepen :  Licht in Donker (LID) 

                              Ouderbijdragen 

                               Concertgroep 

Andere bestaande werkgroepen zijn : Het Kriebelteam die de strijd aangaat 

met de luizen, de soep, die verdeeld wordt van november tot februari, en de 

werkgroep speelplaats, die in wording is. We zouden graag een nieuwe 

werkgroep nl ‘klussen’ opstarten. 

Informanten in OR : 

- LID : Steve, Liesbeth en Carla 

- Ouderbijdragen : Claire, Toon en Erik Roovers 

- We zoeken nog een persoon die contactpersoon wilt zijn voor de 

concertgroep. 



5. Klasouderschap en de functie van klasvertegenwoordiger werd toegelicht. 

Kunnen gescheiden ingevuld worden. Kan ook één persoon zijn. 

Kim zal klasouder zijn in de 7B en Christine klasvertegenwoordiger  ook in 7B. 

In andere 7e klas moet er nog over nagedacht worden: wellicht afgesproken 

worden op Ouderavond van 21/9. 

Er worden ook nog klasouders én vertegenwoordigers gezocht voor de 10e klas. 

6. Financiën Ouderraad Hibernia : Ouderraad in de personen van Claire, Toon en 

Carla zal deze week een “feitelijke vereniging” oprichten zodat zij een eigen 

financiële rekening kan beheren en gebruiken. 

Samen met BAS en LID zijn er afspraken gemaakt om de inkomsten van de 

gemeenschappelijke evenementen een bestemming te geven. Dit jaar zal dat  

zijn :  

- Stoelen voor foyer en feestzaal 

- Renovatie van sanitair bij foyer 

7. Er bestaat soms twijfel bij ouders ( o.a. bij nioeuwe ouders), vooral gevoed 

door buitenstaanders over de al dan niet afdoende basis die onze studenten 

meekrijgen i.f.v. het verderstuderen. Dit werd kort besproken maar vooral 

tegengesproken. Hibernia streeft een totale ontwikkeling na voor de jongeren 

en niet alleen een cognitieve. Dit helemaal in overeenstemming met de visie 

van de Steinerpedagogie. Niets wijst erop dat ex-leerlingen van Hibernia 

minder kansen hebben in het hoger onderwijs, integendeel zij getuigen vaak 

van een creatievere geest. Voor sommigen kan extra studie nochtans nodig zijn 

om een bepaalde studierichting succesvol te kunnen beginnen, maar dat geldt 

niet alleen voor leerlingen van Hibernia. 

De studierichtingen van de afgestudeerde leerlingen van Hibernia zijn wel 

uiteenlopend.  

8. Rondvraag :  Christin wil graag helpen met het herstellen van de toneelkleding. 

Kim neemt dit aanbod ter harte.  

9. Volgende vergadering : dinsdag 3 oktober 2017 om 20.00. We streven er naar 

om 22.15 te eindigen. 

 

 

Lijst van data van de komende Ouderraadvergaderingen voor het schooljaar 

2017/2018 : 

Dinsdag  3/10/2017 

Maandag  6/11/2017 (samen met de Basisschool ) 

Donderdag 14 december 2017 

Woensdag 17 januari 2018 

Dinsdag 20 februari 2018 

Maandag 12 maart 2018 

Woensdag  2 mei 2018 

Maandag 4 juni 2018 (samen met de basisschool) 

 

 


