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Een nieuw schooljaar, een nieuwe wind
Op 30 augustus  2010 opende 

Pau l Weyns , onze n i euwe 
voorzitter, het schooljaar op de 
info-avond voor de eertse-jaars. 

Het bleek een behoorlijk 
gevuld schooljaar te worden. 
Naast de zowat maandelijkse 
vergaderingen van de Ouderraad, 
waarin ook steeds  de directie en 
een leerkracht aanwezig waren, 
werden er ook werkgroepen 
samengesteld, die op hun beurt 
vergaderden of een project 
u i t v o e r d e n . D e g r o o t s t e 
w e r k g r o e p d i t j a a r, w a s 
ongetwijfeld de werkgroep ‘Erlak’. 

Deze werkgroep vergaderde 
geregeld om te brainstormen 
rond de activiteiten van de 
Ouderraad bij het toneelproject 
Ridder Erlak van Regina Pacis.

Naast hèt evenement van het 
schooljaar waren er ook nog een 
aantal andere activiteiten waar de 
leden van de ouderraad zich 
g e h e e l b e l a n g e n l o o s  vo o r 
i n z e t t e n , z o a l s  d e 
o u d l e e r l i n g e n a v o n d , d e 
kerstmarkt en de jaarli jkse 
fietsencontrole.

De ledenwerving voor de 
Ouderraad leverde een mooi 
aantal ‘helpende handen’ op, 
maar tot nu toe slechts één  nieuw 
lid. 

Dankzij de inzet van onze  
actieve leden heeft de Ouderraad 
met de catering en tombola als 
randactiviteit van het ‘Ridder 
Erlak’ schoolproject,  een mooi 
bedrag kunnen verzamelen, dat  
o n s  z a l t o e l a t e n o m e e n 
schoolproject ten voordele van 
onze leerlingen te sponsoren.

Een overzichtje  ...

Een aantal leden van 
de OR  en helpende 
handen tijdens het 
‘Ridder Erlak’ week-
end.

OUDERRAAD RPH 
S

ch
o

o
lja

ar
 2

01
0 

- 
20

11



2

Oud-leerlingenavond
Een blij weezien

Op 19.11.2010 , de 3de 
v r i j d a g v a n n o v e m b e r , 
organiseerde Regina Pacis, naar 
jaarli jkse traditie, de Oud-
leerlingnavond. Ook hier was  de 
O u d e r r a a d g o e d 
vertegenwoordigd als  ‘tappende 
handen’. Alle aanwezigen konden 
dan ook, voorzien van de nodige 

drankjes, een aangename avond 
doorbrengen met andere oud-
leerlingen en docenten. 

Infopunt op het eerste 
Oudercontact van het 
schooljaar
Ledenwerving

Op 28.10.2010 vond het 
eerste oudercontact plaats  naar 
a a n l e i d i n g v a n d e e e r s t e 
rapporten van het schooljaar. Om 
de Ouderraad dichter bij de 
ouders  te brengen en een gezicht 
te geven was  er een delegatie 
aanwezig op deze avond. Tevens 
was dit een gelegenheid om 
nieuwe leden te werven en 
helpende handen te motiveren 
om de Ouderraad te komen 
bijstaan bij het Ridder Erlak 
project. Régina, Jacqueline, Paul 
en Terry trachtten zoveel mogelijk 
mensen te motiveren om een 
steentje bij te dragen. Deze actie 
leverde uiteindelijk een mooi 
aantal helpende handen op die 

zeer gemotiveerd zijn komen 
meehelpen tijdens  het Erlak week-
end en de toetreding van Michiel 
Thiebaut. Ondanks  het feit dat 

niet al deze mensen wensten toe 
te treden tot de Ouderraad was 
de samenwerking een groot 
succes, waarvoor nogmaals dank!

Paul en Jacqueline in 
actie bij het werven 
van nieuwe leden en 
helpende handen.
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Kerstmarkt Regina 
Pacis
Creativiteit troef!

Ter voorbereiding van de 
jaarlijkse Kerstmarkt kwamen 
enkele leden van de OR de 
leerkrachten en leerlingen 
bijstaan bij het uitvoeren van 

allerlei creative ideeën die mee 
zouden leiden tot een mooi 
gevuld aantal kerststalletjes  voor 
de Kerstmarkt die plaatsvond op 
23.12.2011. Merry Christmas!

2011 !!!
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Verkeersproject ‘Laat je zien’
Fietsencontrole

Op 6 en 7 december trotseerden enkele 
moedige OR-leden het donker, de koude en de 
neerslag om bij te dragen aan de veiligheid van 
onze leerlingen. Aan beide ingangen van de school 
werden de lichten van de fietsen gecontroleerd. Om 
het voor de leerlingen allemaal wat aantrekkelijker 
te maken kreeg wie in orde was een tombolaticket 

waarmee één van de 10 filmtickets  kon worden 
gewonnen. De 10 winnaars  werden op het eLov 
gepubliceerd. 
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Ridder Erlak vult de 
zalen!
Groots toneelproject 
is schot in de roos

RP-evenement van di t 
schooljaar was zonder twijfel de 
toneelvoorstelling(en) ‘Ridder 
Erlak’ op 25, 26 en 27 februari 
2011. Het stuk werd geschreven 
en  mede geregisseerd door 
leraar Tony Proost. Er werden 
maar liefst 4 voorstellingen 
gegeven, waarvan 1 op vrijdag, 2 
op zaterdag en 1 op zondag. 
Zijn leerlingen zetten een 
prachtige prestatie neer!

In de refter van de school 
verzorgde de Ouderraad de 
catering  rondom dit spektakel. 
Gedurende een heel week-end 
hebben een groot aantal leden 
van de Ouderraad, samen met 
enkele helpende handen, zich 
ingezet om het publiek van de 
vertoningen te gepasten tijde 
van een hapje en een drankje te 
v o o r z i e n . R e e d s o p 
vrijdagnamiddag werd de refter 

omgetoverd tot een gezellige 
ca fe tar ia met aangepas te 
verlichting.

De tal loze pri jzen die 
werden verzameld tijdens de 
voorgaande weken en zelfs 
maanden, stelden ons in staat 
om na élke voorstelling een 
grote tombola te organiseren 
met telkens  als  apotheose de 
verloting van een hoofdprijs, 
waarbij de winnaars  zelf konden 
kiezen tussen een fiets  of een 

citytrip naar Parijs. De tombola 
werd dan ook een groot succes.

Met vereende krachten werd 
op zondagavond de hele zaal 
terug omgetoverd tot dagelijkse 
refter.

De hele organisatie was 
goed voorbereid en verliep 
v l e k k e l o o s . O n d a n k s  h e t 
vermoeiende week-end was  het 
e e n p r a c h t i g e e r v a r i n g ! 
Hieronder, enkele impressies...

Tony Proost

Scène uit ‘Ridder Erlak’
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Dirk zorgt met veel plezier voor een gezellige 

sfeerverlichting in de zaal....

Michiel en Kristien 
geven ook onze 
cafetaria een 
ridder-sfeertje...

Kijken naar het vogeltje...
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Nog even de laatste richtlijnen doornemen...

De kassa is er volledig klaar voor..

Stilte voor de storm aan de toog...

Drankjes en tombola-biljetten ... hier te koop ...

En dan nu de trekking 
van de winnende 
nummers door een 
onschuldige hand ...

Naast een groot aantal 
kleinere prijzen, was er 
na elke voorstelling ook 
een hoofdprijs  te winnen. 
De winnaars kregen de 
keuze tussen een dames- 
of herenfiets of een 
citytrip naar Parijs.
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En de winnaars zijn ...

Afscheid van Régina
Alexander gaat nieuwe 
horizonten tegemoet

Na jarenlange trouwe dienst 
als  actief lid van de Ouderraad 
neemt Régina  Vandenberghe-
Wallecan op het einde van dit 

schooljaar afscheid van de school 
en dus  ook van de Ouderraad. 
B e d a n k t R é g i n a v o o r j e 
fantastische inzet! Wij wensen 
Régina’s  zoon, Alexander, een 
mooie afsluiting van dit schooljaar 
toe en een succesvolle en heel 
gelukkige toekomst!
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Woordje van de voorzitter
Een mooi jaar

Het voorb i j e j aa r 
diende zich aan als  een 
uitdaging voor de nieuwe 
voorzitter. Mijn betrachting 
was  meer bekendheid en 
zichtbaarheid te geven aan 
de Ouderraad bij alle 
ouders  en leerlingen. Dat 
uitte zich in kleine dingen 
zoals vernieuwde badges 
die altijd werden gedragen bij elke activiteit en ook in 
de eerste T-shirts met opdruk die we vanaf Erlak om 
onze schouders droegen. Maar dat uit zich vooral in 
een toenadering tot de gehele groep van ouders.

Na de toespraak tot de ouders-nieuwkomers, eind 
augustus, werd een eerste echte inspanning geleverd 
op één van de eerste oudercontacten waar ons team 
heel wat ouders  aansprak met de vraag om helpende 
hand te zijn bij hét evenement van 2010-2011 
“Ridder Erlak”. Deze poging verliep niet zonder 
succes  met als  gevolg dat de ploeg die in februari drie 
dagen op de been was voor “Erlak”, voor een groot 
gedeelte uit enthousiaste helpende handen bestond, 
ouders  die wel willen helpen maar zich (voorlopig) 
niet volledig engageren om vast deel uit te maken van 
de Ouderraad. Heel wat onder hen lieten achteraf 
weten nog kandidaat te zijn voor volgende 
gelegenheden (waarvoor dank - het is genoteerd).

Het opvoeren van het aantal vergaderingen gaf 
de gelegenheid om af en toe eens  afwezig te zijn 
zonder het contact te verliezen met de groep. Er werd 
ook voor de eerste maal een reglement van interne 
orde opgesteld voor de Ouderraad waarin de 
verkiezing van de voorzitter en de aanduiding van de 
vertegenwoordigers  in de Schoolraad wordt geregeld. 
Het reglement werd unaniem goedgekeurd.

We zijn op de goede weg maar we moeten onze 
inspanningen aanhouden, immers  dit jaar verlaat  
weer een aantal leden de groep en nieuw bloed moet 
aangetrokken worden. Met deze doe ik een oproep 
aan nieuwe krachten om onze Ouderraad te 
vervoegen vanaf  1 september 2011.

Het is  een mooi jaar geworden, ik kon rekenen 
op alle leden bij diverse activiteiten, ons  hoofdproject 
“Erlak” heeft onze kas  goed aangedikt en zo kunnen 
wij dit jaar met fierheid aankondigen dat de 
Ouderraad de financiering voor de inrichting met 
computer, beamer, scherm, enz..  van een volledig 
klaslokaal op zich zal nemen. Ons  steentje bijdragen 
voor alle leerlingen, daar doen we het natuurlijk 
voor !

Tot slot een woordje van dank voor directie en 
leerkrachten die altijd bereid waren om ons  te woord 
te staan tijdens  onze vergaderingen en met plezier 
vragen van ouders beantwoordden. 

Natuurlijk een dikke proficiat aan het hele team 
en tot volgend jaar met minstens evenveel inzet !

Paul Weyns
Voorzitter Ouderraad Regina Pacis Middelbaar Hove
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Aan U allen een prachtige zomer en een deugddoende 
vakantie toegewenst!

door Terry Ruts


