
 

 

VERSLAG OUDERRAAD VAN MAANDAG 6 NOVEMBER 2017 
Deze vergadering was een gezamenlijke bijeenkomst van Hibernia en de Basis-

school. 

 

Aanwezigen: 

Martijn Snijders, Hans, Nick, Heidi, Ietje Visser, Ineke Kootstra, Anneleen, Liesbeth, 

Toon, Claire, Lander, Steve Meeusen, Jochem, Erik, Veer, Patricia, Kathleen, Chris-

tine, Jol, Wannes 

 

Deel 1: 

1. Spreuk 

2. Rondje van de klassen: van peuterklassen tem 12de klas die allemaal op hun ei-

gen manier bezig zijn met de voorbereiding van het Sint Maarten feest.  

Op Hibernia is dit gekoppeld aan de WOW-actie. 

 

Deel 2: 

Bespreking van het feestweekend LICHT IN DONKER op 1,2 & 3 december 2017. 

www.lichtindonker.be 

 

Introductie door Steve:  

Toneel op vrijdag, zaterdag en zondag; 

2x geschenkenbeurs; 

Bar op vrijdag, zaterdag en zondag;  

Buffet door ouders op zaterdagnamiddag;  

Foodtruck op zaterdagavond; 

Brunch op zondag 

Helpende Handen:  

Google document, verspreiden via klasouders ten laatste 19/11. Er wordt rekening 

gehouden met ouders die zich reeds opgaven via de engagementsformulieren. 

Claire gaf naar aanleiding van deze fiche een overzicht van mensen door die zich 

reeds hadden opgegeven om te helpen tijdens deze dagen. Oproep via het 

google doc “Helpende Handen” om hiaten op te vullen. 

Document Helpende Handen, wordt door directie verspreid via de weekberich-

ten. 

Algemeen beeld van LID door Wannes:  

Geschenkenbeurs zal niet meer plaatsvinden in de foyer, maar in de 4 kleuterklas-

sen.  Daardoor kan de geschenkenbeurs 2 dagen doorgaan ipv 1 dag.  Klassen 

worden ’s avonds afgesloten en standhouders kunnen stand laten staan. Er zal wel 

getracht worden een verbinding te creëren met de foyer.  

Uiteraard in overleg en in samenwerking met de kleuterjuffen. 

Bar en voeding:  

Nieuw dit jaar: aanwezigheid van een Nepalese streetfoodtruck op zaterdag-

avond. Mensen wilden voor de late voorstelling nog iets kunnen eten.  

Nieuwe website online : www.lichtindonker.be  

Concept van LID krijgt vastere vorm, bredere omkadering, dat zou makkelijker 

moeten werken in de toekomst. Warme oproep naar nieuw engagement. Wie wil 

volgend jaar mee in deze werkgroep zitten? 

Voorstel om ‘vast’ draaiboek te maken, zodat het concept doorgegeven kan 

worden aan volgende generaties. 

http://www.lichtindonker.be/
http://www.lichtindonker.be/


 

 

Dit jaar is er ook een workshop “Free-Running” in turnzaal. 

Rondgang in de school voor veiligheid, evacuatie: datum wordt verder afgespro-

ken.  

Kleutergang bv moet volledig vrij blijven = vluchtweg 

Kinderen dienen steeds onder toezicht van de ouders te blijven. bv Is het mogelijk 

de dakspeelplaats af te sluiten? Dit wordt verder bekeken.  Free-Running in de 

turnzaal (= verdieping 3), dus dakspeelplaats bv als vluchtweg moet open blijven.  

 

Kaarten toneel  

en inschrijven brunch kan reeds via de website. 

Toneel: “Het Stenen Hart” is een sprookje, Faustiaans verhaal 

Ineke: aanspreekpunt voor toneel + Ietje: aanspreekpunt voor geschenkenbeurs, 

maar zijn beiden heel het weekend aanwezig. 

Vraag wie van de werkgroep LID is welke dag verantwoordelijk/ aanspreekpunt. 

Dit zal later doorgegeven worden. 

 

Afbraak + opbouw van het podium, toneel en tribune. 

Tribune wordt opgesteld op 28/11: vrijwilligers via google doc 

Afbraak podium, tribune op zondagavond: Er gaan stemmen op dat er wel vol-

doende vrijwilligers aanwezig zullen zijn op zondagavond die spontaan zullen hel-

pen, maar vanuit de directie wordt de vraag gesteld om dit te ‘organiseren’. 

* Via de google doc en het engagementsformulier= een minimum aantal is nodig) 

* 11de en 12de klassers engageren voor de opruim en afbraak. (Patricia Roux en 

Bart De Decker) 

* ‘Ouders’ toneelspelers vragen om te helpen bij afbraak? 

* Opruim van de kleuterklassen = belangrijk dat dit goed (vooraf) georganiseerd 

wordt, want de week na LID wordt Sinterklaas gevierd. 

 

Voorstel om ‘vast’ draaiboek te maken, zodat het concept doorgegeven kan 

worden aan volgende generaties. 

 

Rondvraag 

Bij deze ronde werden er geen andere zaken aangehaald waardoor de vergade-

ring afgesloten werd om 22u. 

 

Spreuk 
 

 

Bedankt aan alle ouders voor hun participatie en aanwezigheid op deze avond! 


