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Vergadering Vriendenkring 

GO SHIL! de Vlindertuin 

 
Datum:   02/12/2019 
 
Aanwezig:  Hendrik, Sofie, Nathalie, Sabrina, Tom, juf Anke, juf Katrien, Roel, Annelies, 

Wendy, Nora, Sandra, juf Nadia 
 
Verontschuldigd: Liesbeth, Véronique, Sigrid, Nele, Claire, Annelies VDB, Kathleen V. 
 
1. Opvolging to do’s vorige vergadering 
 
 
Zie ouderparticipatie: 

- Gemachtigd opzichter 
- Kalender bij welke activiteiten er hulp van ouders nodig is 

 
Zie kinderkwartier 

- Activiteiten naschoolse opvang 
- Zomeropvang 
- huiswerkklassen 

 
 
2. Evaluatie Halloween 
 
De cijfers: 

- Aantal inschrijvingen: 590 (vorig jaar 509) 
o Kinderen 251 
o Volwassenen 339 
o 55% van de inschrijvingen werden online ingediend 

- 2534 € opbrengt (na aftrek van alle kosten) (vorig schooljaar 1 800 euro) 
- 11% betalingen via payconiq 

 
Feedback: 
- Tocht:  

o Te weinig animatie op de kleine tocht 
o Suggestie om geen aparte tochten meer te doen, maar algemeen de tocht meer te 

richten op de ouderen en ouders eventueel te waarschuwen als er toch enge momenten 
komen 

o Suggestie: verhaal als rode draad doorheen de tocht 
o Vertrek en aankomst op andere plaats 

- Animatie: 
o Griezelgang: 

§ Heel succesvol: mag over langer tijdsbestek gaan 
§ Suggestie: In- en uitgang verschillend 
§ Suggestie: griezelkamer: verschillende kinderen tegelijk binnen en dan geluiden 

laten horen, spelen met lichten, … 
§ Veel geluidsoverlast van gillende kids "#$% 
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o Disco: 
§ Blijft succesvol 

o Verhalen: 
§ Beperkt succes 
§ Wist iedereen waar en wanneer het doorging??? 

o Bingo: 
§ Groot succes 
§ Mocht ook meer kinderen betrekken 

o Algemeen: 
§ Suggestie springkasteel als extra animatie op school 

o Lichtshow 
§ Teleurstellend, voldeed niet aan verwachtingen 
§ Suggestie: vuurshow blijft aanspreken 
§ Wel heel fijn om met iedereen de avond zo af te sluiten 

- Eten: 
o Hamburgers allemaal op 
o Chili heel lekker 
o Desserten ook heel goed ervaren 
o Drank en eten nog even open houden na slotshow 

 
- Algemeen: 

o Fijn feest voor jong en oud 
o Goed georganiseerd 
o Suggestie: met microfoon de activiteiten omroepen 

 
3. Koffie en glühweinbar 
 
Nu 13 december: koffie, thee, chocomelk en glühwein bar ten voordele van Kadee ikv de Warmste 
week. Er zal ook cake en koekjes worden verkocht.  
Voor- en na school gaat de bar open 
 
Sponsoring van koffiebranderij de kraanvogel voor alle koffie en thee en chocomelk en attributen 
(percolator, cappuccino machine, …). 
 
Als dit concept aanslaat, dan zal er ook een bar geopend worden bij de oudercontacten in januari en 
maart.  
 
4. Voorbereidingen winterland 
 
- Gaat door op vrijdag 24/1 van 15u30 – 22u (geen opvang voorzien) 
- School neemt organisatie op zich en Vriendenkring ondersteund waar nodig en op vraag van de 

school.  
- Concept: 

o gezellige warme avond te voorzien met leuke zithoekjes.  
o Winters eten  
o Fuif voor lagere school 
o Bodega voor kinderen en ouders (apart) 

 
 
? TO DO Directie: tijdig aan de Vriendenkring laten weten wat er nog dient te gebeuren 
? TO DO Directie: communicatie ouders dat er geen opvang voorzien wordt 
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5. Sponsorloop: zaterdag 25 april 
 
Samenstelling werkgroep: 
- Hendrik 
- Meester Ruben 
- Annelies 
 
Ideeen goed doel (liefst gekoppeld aan iets sportief) 
- Princess Harte 
- G-sport voor blinden/Slechtzienden 
- Villa Clemenina 
- SVS sport na school 
 
Idee voor animatie: bierbakstapelen 
 
? TO DO: oproep naar nog extra ondersteuning voor de werkgroep en ideeën goede doel 
 
6. Ouderparticipatie 
 
Gemachtigd opzichter 
Uitnodiging is opgemaakt en wordt deze week gepost (samen met de flyer voor 13/12) in de buurt en 
wordt ook aan ouders meegegeven.  

 
Kalender bij welke activiteiten er hulp van ouders nodig is.  
Directie heeft dit bevraagd bij de leerkrachten en turnleerkracht vraagt hulp bij de naschoolse 
sportactiviteiten, ook de 3e kleuterklassen en het 4e en 5e leerjaar.  
 
We besluiten dat Questi gebruikt zal worden om ouders te mobiliseren. De pool om helpende ouders 
te bereiken is op die manier het grootst.  
 
Plan van aanpak: 

1. Questi: bericht naar ouders van betrokken leerlingen met korte deadline om te reageren 
 

ê Indien nog ouders te kort 
 

2. Questi: ruimere doelgroep aanschrijven ouders met vraag om te komen helpen 
 

ê Indien nog ouders te kort 
 

3. Oproep via de vriendenkring door actieve oproep ’s morgens (bv. Warme welkom) 
 
Mogelijkheid tot reageren laagdrempelig houden door ouders te laten antwoorden via Questi zelf. 
Vriendenkring heeft geen toegang tot deze antwoorden. Organisatie van ouders blijft bij 
organiserende leerkracht zelf zitten.  
 
 
7. Vlinderkrantje editie kerstvakantie 
 
Aanvullende ideeën Vlinderkrantje 
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- Nieuwe gezichten kinderkwartier (huiswerkklassen) ? TO DO: Navraag bij KInderkwartier 
- Glühweinbar ? TO DO vk 
- Sportpagina’s  
- Stavaza Speelplaats ? TO DO Directie 
- Plannen begroting ? TO DO: Directie 
- huiswerkklassen 
- Affiche winterland ? TO DO: Directie 
- Sinterklaas ? TO DO: Juffen ? 
- …. 
 
 
8. Feedback schoolraad? 
 
Geen nieuws. Door overgangsjaar horen onze afgevaardigden van de schoolraad eigenlijk nergens 
meer bij: niet bij Shil en eigenlijk ook niet echt bij de Klimop. 
 
Als De Vlindertuin over iets een akkoord moet krijgen (bv schoolreglement), zal dit via de Klimop 
moeten verlopen. Dit zal dan specifiek moeten worden geagendeerd.  
 
Volgend schooljaar nieuwe verkiezingen voor onze eigen school 
 
 
9. Kinderkwartier 
 
Kinderkwartier is zich zeker bewust dat er nog heel wat verbetering mogelijk is bij de activiteiten van 
het kinderkwartier. Het is echter heel moeilijk om de kwaliteit hoog te houden met beperkt en 
wisselend personeel. Men is er echter ook niet altijd om bijkomend toezicht te houden.  
 
Activiteiten naschoolse opvang 
Er is enkel weet van de Franse lessen en binnenkort ook typ 10.  
Op woensdagnamiddag is er volgens vast stramien wekelijks een activiteit gepland.  
 
Zijn er nog andere naschoolse activiteiten gepland waar er vorig jaar sprake rond was? (yoga, 
muzieklessen, …)  
 
? TO DO:  Navragen Kinderkwartier 
 
Suggestie Hendrik om vaste avond per week spelletjes aan te leren en dit enkele weken na elkaar. 
Indien hij hierbij ondersteun kan krijgen van iemand, kan dit mogelijks vast item blijven.  
 
? TO DO: Hendrik bespreekt met Kim 
 
 
Zomeropvang 
De suggestie voor het afnemen van een enquête na elk kamp werd aan Kinderkwartier doorgegeven 
en zij ging hier verder mee aan de slag gaan voor komende vakantiekampen.  
 
 
Huiswerkklassen 
 



 

5 
 

Info Kinderkwartier: Schema huiswerkklassen 
 

 uur Waar Maandag Dinsdag Donderdag 
1e en 2e leerjaar 16u – 16u30 berenklas Juf Celine Juf Kim Juf Celine 

3e en 4e leerjaar 16u – 16u30 Toekanklas   Juf Jodie Juf Luna Juf Tessy 

5e en 6e leerjaar 16u30 Toekanklas Juf Jofie Juf Luna Juf Tessy 
 

- 1e en 2 leerjaar blijven gedurende het volledige half uur 
- 3e tem 6e leerjaar mogen de klas verlaten zodra ze klaar zijn met hun huiswerk (zij kunnen 

speelplaats niet ongemerkt verlaten) 
 
Opmerkingen Kinderkwartier: 

- Door gebrek aan mensen die graag huiswerkbegeleiding geven, kan enkel dit aanbod 
momenteel worden gerealiseerd. Bij ziekte juffen is het vaak niet mogelijk om de 
huiswerkklas nog te laten doorgaan. Uitbreiding van het aanbod is echter zeker wenselijk 

 
è OPROEP: geïnteresseerde (groot)ouders, … voor de huiswerkklas mogen zich steeds 

aanmelden bij Kinderkwartier 
 

Tip vanuit Vriendenkring: zou er geen vzw zijn in de buurt die huiswerkbegeleiding 
doet? 

 
- De huiswerkklas is NIET verplicht. Kinderen/ouders kiezen zelf of hun kind meedoet. 
- Er kan geoefend worden, woordjes geleerd worden, gelezen worden.  
- Het is niet de bedoeling dat kinderen meegaan om tekeningen te maken. We willen in de 

huiswerkklas de stilte behouden, zodat de concentratie optimaal is. Uit het verleden leerden 
we dat tekeningen maken ed. niet ten goede komt van kinderen die net iets meer tijd  nodig 
hebben. 

 
Vragen vanuit de Vriendenkring:  
- Hoe wordt bepaald wie er naar de huiswerkklassen moet gaan? 
- Dekt ‘huiswerkklas’ de lading nog? Stelt dit geen verkeerde verwachtingen van ouders (en 

kinderen)? 
o Kan er in een 1e en 2e toch huiswerkbegeleiding gegeven worden?  
o 3-6 zijn al zelfstandiger en kunnen ook later op de avond zich  

 
? TO DO: Kinderkwarier bevragen 
 
10. Varia 
 
Containers 
Containers moeten naar andere school, maar komt geen vooruitgang in. Zolang containers niet weg 
zijn, kan onze school ook niet verder met de aanleg van de omheining en aanleg van speelplaats.  
Nadia trekt aan de mouwen die ze kan, maar ook ouders mogen zeker hun klachten hierrond uiten.  
 
 
 
schoolraad vs ouderraad vs vriendenkring.  
Later dit schooljaar zullen er nieuwe verkiezingen van de Vriendenkring zijn. Begin volgend schooljaar 
idem voor de schoolraad.  
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Met het verzelfstandigen van de Vlindertuin, is dit de ideale moment om te bepalen welk parcours er 
best wordt uitgegaan betreffende schoolraad vs ouderraad vs vriendenkring.  
 
Op 11/12 zit het bestuur hiervoor samen met directie en zullen dit dan verder uitwerken en 
bespreken op volgende vergadering.  
 
? TO DO  Directie en bestuur 
 
 
11. Datum volgende vergadering 
 

Volgende vergadering: maandag 17/2/2020 om 20u  
 
Deadline agendapunten: zondag 2/2/2020 

 
 
12. TO DO 
 

Wie Wat 
Directie Winterwonderland:  

- Aan Vriendenkring tijdig laten weten waar er hulp nodig isA 
- Aan ouders communiceren dat er geen opvang voorzien wordt 

Hendrik Sponsorloop: 
- Oproep extra helpers werkgroep 
- Oproep ideeen goede doel 

Annelies Vlinderkrantje: 
 
 artikel nieuwe gezichten kinderkwartier 
 Artikel Gluhweinbar 
 Artikel Stavaza Speelplaats 
 Artikel plannen begroting 
 Affiche winterwonderland 
 Artikel Sinterklaas 

Annelies Navragen bij juf Kim naar planning andere naschoolse activiteiten 
Hendrik Idee rond spelletjes spelen in opvang 
Annelies Vragen van Vriendenkring mbt huiswerkklassen doorgeven aan Kim 
Bestuur en 
Directie 

Voorbereidingen maken rond toekomst schoolraad/ouderraad/Vriendenkring 

 


