
VERGADERING 17 JANUARI 2019 om 20 uur 

 

Aanwezig: 

Eveline Hautekeur, Jan Decorte, Jolien Decrock, Emmely Bulteel, Marijke Samyn, Filip Covemaeker, 
Karin Ghequiere, Els Parmentier, Sanne Colpaert, Tine Saint Germain, Griet Bourgois, Tine 
Vanackere 

 

Verontschuldigd: 

Fam. Goens 

 

- Verwelkoming 

We verwelkomen specifiek een nieuw gezin: fam. Covemaecker- Vieren 

 

- Verslag vorige vergadering 13/09/2018 

 

- Nieuws van de school 
 

1. Kip aan het Spit op zondag 3 februari 2019: 
  
De leerlingen van het 6e leerjaar, de leden van de ouderraad en de leerkrachten verkopen lotjes voor 
de tombola.  Elk jaar worden 200 prijzen verzameld. Als jullie aan prijzen kunnen raken, mag je dit 
gerust geven. Het wordt wel telkens moeilijker om lotjes te laten verkopen door de lln. 
 
De datum voor volgend jaar ligt ook vast in de Rookop: eerste zondag van februari. 
 
  
Wie kan helpen? 
  
Op vrijdag 2 februari 15.00 u zetten we de zaal klaar met volgende vrijwilligers: 
Marijke en misschien nog enkelen 
Voor de zondag zijn volgende personen Marijke en Nico verontschuldigd. De rest komt met 1 of 2.  
Karin maakt werkverdeling op en stuurt deze door. 

   
Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de taartenbak. 
Els maakt een doodle. 
 

 
2. Gebouw/materialen 

 
- Net zoals vorig jaar kijken we om nieuwe tafels en stoelen voor de leerjaren 5+6 aan te kopen. We 
maakten een winst met de koeken van 3000 euro, samen met de komende winst van Kip aan ’t Spit 
en het schoolfeest zal dit voldoende zijn voor 18 losse banken en stoelen voor het vijfde én het zesde 
leerjaar. Volgend jaar komen 2 andere klassen aan de beurt. 
  
Voor de werken in de Pastoorstraat zullen we aanpassingen moeten laten uitvoeren aan de riolering. 
8 jaar geleden moesten we iba’s steken, een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater. 
Doodjammer dat we toen niet gezegd werden dat dit er zat aan te komen. We moesten alles nochtans 
laten goedkeuren door stad. Nu moeten we van 50 meter ver het vuile water scheiden en dit helemaal 
naar de straatkant brengen. 
Volgende maandag 21/01/19 is er bouwcomité en wordt er gekeken hoe we dit kunnen oplossen. Er is 
een tussenkomst van 1000 euro maar de totale aanpassing zal 10 keer meer kosten.  



Buurman Luc liet een boring uitvoeren onder zijn huis omdat hij anders zijn garage of living moest 
openbreken. We kijken als dit ook een optie is. De plannen die we kregen moeten herbekeken worden 
omdat er fouten opstaan. We weten ook de precieze hoogtegraad van de aansluiting niet. De komen-
de aankopen zullen dus in het gedrang komen.  
Voor de toegang tijdens de straatwerken zelf hadden we al onderhandeld. 
Karin had al een afspraak met Jos en Monique dat we via de boerderij mogen met de kinderen maar 
als de straat echt open zal liggen, kunnen wij en ouders ook die weg nemen. GEEN auto’s wel te ver-
staan. We mochten ook door de moestuin van Luc die te bereiken is via het kerkhof zodat je bij het 
deurtje op de speelplaats uitkomt. Dit is heel smal en niet ideaal voor een lange periode.  
We kregen het voorstel van de veearts, die eigenaar is van de weide langs het kerkhof, om daar een 
‘wandelweg’ te voorzien zodat we, als we de schoolomheining openen, langs daar de speelplaats op 
kunnen. 
Voorlopig is de start van dat deel van de werken opgeschoven naar februari.  
Filip Covemaeker informeert eens. 
 

 
3. Nieuwtjes van de school 

 Elk jaar wordt er ook in de godsdienstlessen aan algemene thema’s gewerkt. Voor de kerstva-
kantie kwamen Missio en Welzijnszorg aan bod. In januari: Damiaanactie en in de vasten: Broe-
derlijk delen. We zijn een katholieke school en blijven ons dan zo profileren. Elke klas geeft 150 
minuten godsdienst per week, alle pastorale thema’s komen aan bod, er zijn 4 grote gebedsvie-
ringen en in elke klas zijn er kleine klascelebraties. Met het nieuwe leerplan godsdienst in het 
vooruitzicht, deden we intern al een opsomming.   

 Vorig jaar bevielen de juffen Sigrid en Veerle. Dit jaar is Anneleen bevallen van Jérome, Ines 
moet nog bevallen en ook Lydie is al in zwangerschapsverlof. Zij worden vervangen door Jana 
Masson, Siska Carron en Ilse Fouvry. We hebben geluk dat we vervangingen hebben. 

 28 + 31/01/2019: oudercontact voor de kleuters 2 dagen!! 

 31/01/2019: oudercontact voor leerjaar 1 

 Naast de lessen mediawijs in het vijfde leerjaar is er telkens een les rond gedrag op het net voor 
L3 en L6. Dit is echt nodig want ruzies die ’s avonds thuis ontstaan op internet lopen uit in school. 
Kinderen weten niet hoe je communiceert en ouders weten niet dat hun kinderen ’s avonds laat 
bezig zijn. 

 Dikke truien 

 Leerjaar 5 doet mee aan het project energieke dorpen. Een medewerken komt een workshop 
geven en ook hier is het de bedoeling via de kinderen de ouders alert te maken voor verspilling 
van energie. 

 TIP: kan de school de ouders ondertussen motiveren om ook in te schrijven. 

 Voor de ouders van het zesde komt er een infoavond over de brede eerste graad 1 maart. 

 Na de vakantie is er weer gezonde week met fruitmanden, boekentasweegactie, extra aandacht 
voor en allerlei andere zaken. Het gezond ontbijt doen we tweejaarlijks. 

 De sportactiviteiten van SVS en jeugd en muziek komen weer aan bod. Tonelen hadden we al. 
Ook andere activiteiten komen aan bod: aardbeien, aardappel, astrolab Iris, milieuboerderij, vach-
ten en vilten, plantenkwekerij… 

 We doen weer mee aan het kindercarnaval in Poperinge op vrijdag 29 maart. 

 Het zesde gaat weer op tweedaagse op 28 en 29 mei. Schoolreis naar Gent is op dinsdag 25 
mei. 

 Schoolfeest op 12 mei zal op een gelijkaardige manier aangepakt worden. Het valt jammer ge-
noeg op moederdag. De andere datum die we hadden is moeten wijken omdat er verkiezingen 



zijn. We kunnen het moeilijk op de dag van de eerste communie, vormsel, de zondag van Hemel-
vaart of Pinksteren doen. 

Ook voor 2020 is het knokken om het schoolfeest te kunnen organiseren. Tijdens de proeven gebruikt 
niemand de zaal, misschien is dat een optie  

 

- Evaluatie dwaallichtjestocht 

 

 Eerst en vooral dankjewel voor de inzet.  Ook op zondag.  Deed deugd om samen te eindigen en 
vroeger klaar te zijn. 

 Emmers al gevonden? Nee 

 Nog de mogelijkheid om kosten door te geven aan Erwin. 

 Er moet nog datum worden afgesproken voor evaluatie kerngroep. 

 Leggen we in de toekomst het accent op cultuur of op gastronomische?  Sommigen willen mis-
schien meer betalen maar meer eten krijgen?  niet duurder maken, eten genoeg, positief dat 
school iets doet. 

 In Lo ook een tocht.   We schrijven volgend jaar eens in om te gaan kijken. 

 Landelijke Gilde wil graag terug samen werken met ons, iedereen wil terug mee helpen maar we 

zoeken nog een nieuwe ‘trekker’ tenzij Dieter dit nog eens wil doen?  

 In september komt er weer een verbroederingsfeest, samen met landelijke gilde, in thema.  Iets 
kleiner dan de vorige keer.  (broodjes, kaas en wijn) 

 Opbrengst kleiner door de bussen, duurdere acts, meer inschrijvingen, maar minder afgekomen 
dus minder verbruik. 

 Hoe deze groep ervaren? Opmerkingen: 

 Frietjes waren traag en niet doorbakken, volgend jaar 2e frietpot   

 Kerk was niet zo boeiend 

 Stops niet altijd goed aangegeven, pijlen! 

 LED lichtjes ipv kaarsjes? 

 Acts moeten in het begin van de tocht, de groep moet samen blijven ervoor; per groep een 
begeleider aanstellen of op de stopplaats 

 Misschien was het beter om de stop met bandje en jenever te combineren. 

 Op affiche zetten: ‘bij slecht weer alternatieve route aangeboden’ + exactere afstand ver-
melden 3,5 km i.p.v. 5km 

 Afspraken maken omtrent de boodschappen: deze waren dubbel met landelijke gilde. 

 Facebookgroep moet up to date gehouden worden, nieuwe beheerder nodig! (was vroeger 
Wouter) 

 Volgende keer vragen aan de stad hoe goed we de Rookop moeten kuisen? 

 

- Vormingsavond 

 

 Wordt samen georganiseerd met de Gezinsbond Reningelst omwille van de kosten te drukken 

 Kosten mogen ingediend worden aan het stad met een maximum aan 200euro 

 Drank voorzien? Ja (prijs 1,5euro per drankje) Bier, cola, water, wijn (glazen gratis bij Eendegat; 
zo ja, Kathleen heeft veel wijnglazen) 

 Tine V, Griet en Jan zijn verantwoordelijke! 



 Evenement aanmaken via facebook  school doet dat 

 

 

We bevestigen u de aanvraag van de activiteit 'Internet en privacy (ism school)' zodat u deze activiteit 
kan plannen. Hierbij de praktische gegevens:  

Afdeling: Reningelst 

Datum: 28/02/2019 20:00 - 22:00 

Lokaal: VBS De Zonnewijzer, Baljuwstraat 17, 8970 Reningelst (België) 

Begeleider: Duthoo Mieke (Sint-Denijsestraat 226, 8500 Kortrijk (België)) 

  GSM: 0497 10 54 26 Tel: - 

  mieke@miekeduthoo.be 

Te voorzien 
materiaal door de 
afdeling: 

Groot projectiescherm (min. 2,5 m x 2 m), een krachtige beamer 
(grootschermprojector) die kan aangesloten worden op een 
geluidsinstallatie (ook zelf te voorzien) en een vlotte internetaansluiting 

(draadloze Wifi of via kabelaansluiting). 

- Kostprijs voor de afdeling: 

Ter plaatse aan de 
begeleider te betalen: 

€ 25,00 

Via overschrijving aan het 
centrum te betalen: 

€ 0,00 op rekeningnummer BE94 4350 3065 5114 van 
Gezinsbond SCW, met vermelding van thema, afdeling en datum 
activiteit 

  

 wie wil geluidsinstallatie + micro halen in Ieper????  = 25 euro : is gereser-
veerd, maar is gratis vanuit stad Poperinge! We kijken nog om te annuleren  

 Is er een maximum aantal inschrijvingen? Gevraagd voor inschrijving omwille 
van aantal stoelen, maar last-minute mag zeker ook, doorgeven via mail en-
kele weken voordien 

 

- Sam de verkeersslang - Slotact 

 

Wanneer? In mei, week 13 mei 

Doen we mee? Ja, gewoon voor de bewustwording van de mensen over verkeersveiligheid, 
beweging.  Wie doet zeker al mee?  Eveline, Jan, Tine SG 

Wie kijkt voor muziek en dansje: Jan en Tine SG denken na! 

We oefenen op 14 mei om 20 u bij Eveline en Pieter thuis. 

 

 Tip: kan er worden gevraagd om het zebrapad te verleggen? 

 

- Picknick 23/06/2019 

      

Waar: speelplein Reningelst 

Wat? Soep, tafels en stoelen via de stad, Kubb? 

mailto:mieke@miekeduthoo.be


Aparte werkvergadering op 21 maart om 20 u bij Els en Glen! 

 

- Fuif  

De gezinsbond (90j dit jaar) organiseert op 23/11 een fuif. Doen we mee? 

Gezinsbond ziet dat meer als feest voor 90j, de nineties 

Ouderraad ziet het meer voor sociaal contacten en om de kassa te spijzen  

Veiliger met twee voor de eerste keer en kijken naar de opkomst 

Wat is de reden van deelname school? Zoveel jaar ….?  

Werkgroep maken: Griet, Evelien, …?  

Sponsors?  

Dj DIDI vragen of hij beschikbaar is?  

Geschikte locatie?  Zwaluwnest zal waarschijnlijk niet lukken.  Cultuurcentrum De Klytte? 

 

- Voorstel Jan 

 

Jan brengt een aantal leuke ideeën aan. 

https://www.thedailymile.be : kinderen van een school lopen iedere dag een mijl (positief effect op de 
leerlingen); ook bij slecht weer; met gewone kledij; overal kan je dat doen; duurt maar 15min; kinderen 
op eigen tempo. 

Nu doet de school: bewegen naar de zon (vanuit ministerie): niet dagelijks, tussenin de lessen 

Fietsveiligheid – voetgangersveiligheid bezig in de toekomst 

https://www.west-vlaanderen.be/NOS : een deel van de koer ontharden? Gras, wilgentunnels, schors 
(begeleiding vanuit het regionaal landschap, subsidies mogelijk tot 5000euro) 

Nu al moestuinbakken, kruidentuintje;  de kinderen gaan nu al vaak naar het speeltuintje aan de 
overkant in de Pastoorstraat, is een buitenkeukentje een optie?   

https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/39-scholen-ontvangen-subsidie-voor-vergroening-
van-hun-speelplaats 

 

 

- Financiële luik -  voorstel mail Karin 

 

Bedrag rekening = € 1.398,18  1.000 euro naar de school. 

De school heeft een voorstel. 

In de Pastoorstraat zijn we aan het kijken om speelgoedkoffers samen te stellen voor de kinderen van 
de eerste graad: aanwezig 

Het kleuter kan ook nog wat fietsjes gebruiken: nog niet aangeschaft 

Misschien is dat iets zichtbaars om aan jullie naam te linken? 

We nemen een foto op kip aan ’t spit om te tonen waar de opbrengst naartoe gaat  

Volmacht Sanne ok 

Wouter Chapelle nog schrappen 

Pieter en Stijn nog tekenen 

https://www.thedailymile.be/?fbclid=IwAR09QWh07dZNVPrIiJrn5NGQEVSk_EFbC19srModA1ZbVudtNlsQQzadsr8
https://www.west-vlaanderen.be/NOS
https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/39-scholen-ontvangen-subsidie-voor-vergroening-van-hun-speelplaats
https://www.natuurenbos.be/pers-nieuws/nieuws/39-scholen-ontvangen-subsidie-voor-vergroening-van-hun-speelplaats


 

 

- Varia 

Koekenverkoop : enkele opmerkingen over droge wafels, kan er een ander bedrijf worden gevonden?  
Karin zal eens praten met de verkoper. 

 

 Volgende vergaderingen:  

o donderdag 21 maart 20u: werkgroep vergadering picknick bij Els en Glen 
o donderdag 2 mei 20u: vergadering ouderraad op school 
o dinsdag 14 mei 20u: oefenen dansje sam de verkeersslang bij Pieter en Eveline 

 


