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Een nieuw schooljaar kondigt zich aan.
Na een zomer die duidelijk te wensen 
overliet, startten onze leerlingen in 
september met frisse moed aan het 
nieuwe schooljaar. Ook de leden van 
de Ouderraad, zij het sterk 
uitgedund in aantal, gingen er weer 
volop tegenaan en trachtten het 
schoolleven mee kleur te geven. We 
mochten An Spooren (vorig 
schooljaar ‘helpende hand’) als  
volwaardig lid van de Ouderraad 
verwelkomen. Vergaderingen werden 
gepland en evenementen voorbereid.

Tijdens de zowat maandelijkse 
vergaderingen werden problemen die 
door ouders waren aangebracht, aan 

de directie en graadcoördinatoren 
voorgelegd en werd getracht een 
oplossing te vinden. Tevens werd de 
voordracht door Politiekorps 
HEKLA, de jaarlijkse fietsencontrole, 
de bijdrage van de Ouderraad bij 
o.a. de Oudleerlingenavond, de 
kerstmarkt e.d. besproken en 
gepland.

Dit jaar geen groots 3-daags 
toneelevenement, maar wel RPHart, 
georganiseerd door de school en 
geïnspireerd op Paul Van Ostaijen,  
waarbij de Ouderraad een 
uitgebreide barbecue, met 
dessertenbuffet zou verzorgen. Ook 

hiervoor werd door de werkgroep 
RPHart binnen de Ouderraad nog 
vergaderd, besproken en gepland. 

Hierna vindt U een kort 
overzicht van de activiteiten van de 
Ouderraad tijdens het schooljaar 
2011-2012. Wij hopen dat U ook van 
één of  meerdere van deze 
activiteiten hebt kunnen 
meegenieten, waarvoor onze 
welgemeende dank!

Misschien geeft dit alles U wel 
zin om ook eens een vergadering bij 
te wonen of  zelfs volwaardig lid van 
de Ouderraad te worden. U bent in 
beide gevallen van harte welkom!

De opbrengst van 
de acties (cafetaria 
en tombola) van de 
Ouderraad tijdens 
het drie-daagse 
toneelevenement  
‘Ridder Erlak’’, 
schooljaar 
2010-2011, werd 
door de directie 
besteed aan een 
projectie-installatie 
in de refter.

OUDERRAAD RPH
S

ch
o

o
lja

ar
 2

01
1 

- 
20

12

Uit: www.regpacho.be/aso/ - 
dankwoordje door de directie

http://www.regpacho.be/aso/
http://www.regpacho.be/aso/
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Op 30 augustus 2011 werd voor de leerlingen 
van het eerste jaar het nieuwe schooljaar al ingeluid. 
Na de welkomstwoorden van directie, leerkrachten, 
graadverantwoordelijke, e.d. kreeg ook onze 
voorzitter van de Ouderraad de gelegenheid om een 
woordje te richten aan de ouders van de eerste jaars. 
Hopelijk vinden ook enkele van deze ouders de weg 
naar onze ouderraad. Alvast veel succes toegewenst 
aan alle eerste jaars leerlingen!

Verwelkoming nieuwe 1ste jaars op 30 augustus 2011
Woordje door de Voorzitter
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Voordracht HEKLA
Vandalisme en verkeersveiligheid 

Als deel van onze inspanningen 
om de veiligheid van onze 
leerlingen in het verkeer te 
verbeteren, nodigde de 
Ouderraad op  donderdag 15 
september twee sprekers van de 
politiezone HEKLA uit. Op 
vraag van de directie werd er ook 
enige informatie gegeven over 
vandalisme. Alle ouders en 
leerlingen werden op deze 2 uur 
durende presentatie uitgenodigd. 
Commissaris Ooms bracht meer 
duidelijkheid met betrekking tot 

de situatie van daders van 
vandalisme en de gevolgen ervan 
voor zowel daders als hun 
ouders. Vervolgens behandelde 
Hoofdinspecteur Van Leeuwe de 
positie, rechten en plichten van 
de voetganger, fietser en 
automobilist in het verkeer. Ook 
over de verkeershandhaving en 
de projecten ‘Verkeersklassen’ 
kregen we nuttige informatie. Na 
de presentatie was er gelegenheid 
tot het stellen van vragen en vele 
ouders maakten hiervan gebruik 

om onduidelijke verkeerssituaties 
voor te leggen aan deze experten 
op het gebied van verkeer. Dank 
aan Commissaris Ooms en 
Hoofdinspecteur Van Leeuwe 
voor hun bereidwillige inzet om 
mee te werken aan dit initiatief. 
Dank ook aan de aanwezige 
ouders, leerlingen, directie en 
leerkrachten voor hun interesse 
in de veiligheid van onze 
leerlingen. 
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Naar goede gewoonte vond ook dit 
jaar weer op de derde vrijdag van 
november, ttz 18 november, de 
Oudleerlingenavond plaats. Een 
vaste afspraak voor enkele 

vrijwilligers van de Ouderraad om 
de aanwezigen de glazen vol te 
schenken. Dit jaar waren Aline, 
André, Paul, Koen en Terry 
aanwezig om de toog te 

bemannen. De oud-leerlingen 
kwamen in grote getale en er was 
volop ambiance. Een geslaagde 
avond dus!

Derde vrijdag van november... dus... OUDLEERLINGENAVOND !
Hou de drankjes klaar !

Laat je zien !
Fietsencontrole

Begin december werden onze 
leerlingen alweer vergast op de 
traditionele fietsencontrole door 
Koen, An en Ann, enkele 
moedige leden van de 
Ouderraad die het vroege uur 
en de winteromstandigheden 
trotseerden om de zichtbaarheid 
van onze leerlingen in deze 

donkere periode te controleren. 
Om het hele initiatief  voor de 
leerlingen wat aantrekkelijker te 
maken werden er tombola-
tickets uitgedeeld aan de 
leerlingen waarvan de fiets 
perfect in orde was. Nadien 
werden op school, door een 
onschuldige hand 10 gelukkigen 

uitgeloot die van een avondje 
film konden genieten. De namen 
van de gelukkigen werden 
gepubliceerd op EloV. Proficiat 
aan de winnaars en ook aan alle 
leerlingen die een goed verlichte 
fiets konden presenteren!
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20 december: Met de examens net achter de rug en het jaareinde alweer in zicht zetten de leerlingen van het 4de 
jaar samen met een aantal leerkrachten en ondergetekende, helpende hand van de Ouderraad, alweer hun beste 
beentje voor om een mooi aanbod aan cadeautjes te produceren. Dit resulteerde dan ook in een waaier van 
originele en feestelijke creaties die tijdens de kerstmarkt aan de ouders te koop werden aangeboden. Aan allen een 
‘Zalige Kerst en een Gelukkig Nieuw Jaar!’

KERSTMARKT !
Vele handen aan het werk !

Een voorspoedig 2012 !
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Info-avond 2de graad
An stelt de activiteiten van de Ouderraad voor

Tijdens de info-avond van de 2de graad op 6 maart, stelde An de 
activiteiten van de Ouderraad nog eens voor aan de aanwezigen, in het 
bijzonder ook in verband met het nakende RPHart, en moedigde zij 
geïnteresseerden aan om lid te worden en deel te nemen aan onze 
activiteiten. Hopelijk werkt haar enthousiasme aanstekelijk...

RPHart
Cultuur in woord, klank, beeld en ... smaak

Leerlingen, leerkrachten en 
het Genootschap Paul Van 
Ostaijen werkten met hart en ziel 
samen rond het leven en werk van 
Van Ostaijen. Zij toonden het 
resultaat op zaterdag 5 mei 
tijdens RPHart in de cafetaria 
van de school. Filmprojecten, 
muziek en voordracht... alles 
kwam aan bod. 

Na deze voorstelling had de 
Ouderraad het genoegen alle 
aanwezigen een gratis aperitief  

aan te bieden. Vervolgens konden zij 
die zich hadden ingeschreven, zich 
tegoed doen aan een uitgebreid 
barbecue buffet, gevolgd door een al 
even uitgebreid dessertenbuffet, 
waarvoor dank aan alle superbakkers 
van de Ouderraad.
 Ondanks het weer dat zich niet 
schitterend aankondigde, werd het 
een mooie dag waar iedereen 
zichtbaar van genoot. 
Hierbij enkele impressies... met dank 
aan Gauthier voor de foto’s.

Reeds op vrijdagavond werd de refter 
omgetoverd ... De lekkerste desserten werden bereid...
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De welbekende stilte voor de storm..., Dirk, 
Paul, André, Koen en Terry zijn er klaar voor...

Leerlingen, leerkrachten en het 
Gezelschap Paul Van Ostaijen en 
de bekende acteur Tom Van 
Bauwel zetten hun beste beentje 
voor...

...barbecue time  bij Els en An...

Bonnetjes afhalen bij Paul...

... en drankjes bij Dirk en André...

..en wat een lekkere dessertenbuffet!
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Zoals ieder jaar moeten we noodgedwongen ook weer 
afscheid nemen van leden wiens zonen of  dochters afstuderen. 

Dank aan Ann Vandeputte-Slachmuylders en veel succes 
toegewenst aan dochter Emilie! 

Dank aan Koen De Keersmaeker en veel succes 
toegewenst aan dochter Astrid!

Bedankt voor jullie jarenlange inzet en wij wensen jullie 
respectievelijke dochters een mooie afsluiting van het 
schooljaar toe en een succesvolle en gelukkige toekomst!

Afscheid van onze school van Ann en Koen
Nieuwe horizonten wenken voor Emilie en Astrid!
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Woordje van de voorzitter

Aan U allen een prachtige en 
deugddoende zomer 

toegewenst !
door Terry Ruts

2011-2012 was een jaar zonder veel baren. Er werd geen groot 3-daags evenement door de school georganiseerd en 
daardoor beperkten de activiteiten van de Ouderraad zich tot de klassieke dingen: de fietsencontrole, een voordracht 
door HEKLA en de catering bij RPHart. Onze hulp bij de oudleerlingenavond en de kerstmarkt werd ook dit jaar 
herhaald.
De vergaderingen waren er niet minder pittig om, er werd weer heel wat aangekaart door de ouders bij directie en 
afgevaardigde leerkrachten. In een goede verstandhouding probeerden we ons in te zetten in het belang van onze 
leerlingen.

Een aantal ouders verliet bij het begin van het schooljaar de Ouderraad omdat hun kind van school ging, al dan niet 
na een volledig parcours. Het verlies werd niet gecompenseerd door nieuwe leden zodat we dit jaar met een kleinere 
ploeg moesten werken. Met deze doe ik dan ook een dringende oproep aan alle ouders om eens een kijkje te komen 
nemen op donderdag 6 september om 20 u. in de cafetaria en misschien aan te sluiten bij de ouderraad, want 
andermaal zullen ook dit jaar enkele ouders de groep noodgedwongen moeten verlaten.
Ikzelf  zal vanaf  volgend schooljaar nog enkel lid zijn en geen voorzitter meer omdat ik om beroepsmatige redenen 
niet voldoende beschikbaar kan zijn. Dus reden te meer om langs te komen, wij zoeken namelijk een nieuwe 
voorzitter!

Ik dank de directie en de graadcoördinatoren die altijd bereid waren om ons te woord te staan tijdens onze 
vergaderingen. Ik dank tevens alle leden die zich hebben ingezet door hun aanwezigheid tijdens onze vergaderingen 
en/of  hun steentje hebben bijgedragen tijdens de evenementen. Tenslotte en niet in het minst dank ik mijn 
echtgenote Terry omdat zij de taak van secretaris waarnam gedurende mijn voorzitterschap en bovendien de 
redactie en lay-out van onderhavig blad volledig voor haar rekening nam. Hartelijk dank daarvoor Terry. Verder 
wens ik iedereen een prettige en deugddoende vakantie om er het volgende schooljaar weer met nieuwe moed aan te 
beginnen.

Paul Weyns
Voorzitter Ouderraad Regina Pacis Hove - Middelbaar


