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Verwelkoming	  nieuwe	  leden	  
We	  starten	  de	  eerste	  ouderraad	  met	  heel	  wat	  nieuwe	  leden.	  We	  starten	  daarom	  de	  
vergadering	  met	  een	  kleine	  (vandaag	  net	  wat	  grotere)	  tour-‐de-‐table.	  	  Alle	  aanwezigen	  
stellen	  zichzelf	  kort	  voor	  (naam,	  kinderen,	  klas	  en	  ook	  de	  drijfveer	  voor	  een	  deelname	  aan	  
de	  ouderraad).	  
	  
We	  stellen	  vast	  dat	  vele	  ouders	  met	  heel	  wat	  verschillende	  drijfveren	  deelnemen	  aan	  de	  
ouderraad.	  Een	  aantal	  ouders	  willen	  actief	  meedenken	  over	  belangrijke	  beslissingen	  in	  de	  
school.	  Anderen	  willen	  graag	  meewerken.	  	  Een	  goede	  mix	  van	  ouders	  is	  belangrijk	  en	  we	  
zijn	  dan	  ook	  erg	  blij	  met	  het	  bereikte	  resultaat	  van	  de	  oproep	  tijdens	  het	  eerste	  
oudercontact	  van	  dit	  schooljaar.	  
	  
Op	  dit	  ogenblik	  hebben	  we	  in	  bijna	  alle	  klassen	  een	  vertegenwoordiger.	  	  
	  
Aan	  de	  hand	  van	  een	  korte	  presentatie	  wordt	  de	  werking	  van	  de	  ouderraad	  toegelicht.	  
	  
De	  presentatie	  sluiten	  we	  bij	  bij	  dit	  verslag.	  
	  
Beslissing:	  
	  
Enkele	  jaren	  geleden	  startte	  de	  ouderraad	  samen	  met	  de	  school	  de	  ‘koffieboontjes’.	  	  De	  
bedoeling	  was	  om	  ouders	  bij	  een	  koffie	  en	  een	  stuk	  taart	  (overigens	  meestal	  zeer	  lekkere	  
taart)	  op	  een	  informele	  manier	  onderling	  van	  gedachten	  laten	  wisselen.	  Het	  aantal	  
deelnemende	  ouders	  blijkt	  echter	  elk	  jaar	  af	  te	  nemen.	  De	  voorzitters	  stellen	  het	  verder	  
zetten	  van	  het	  initiatief	  in	  vraag.	  Na	  een	  korte	  bespreking	  rond	  het	  voortzetten	  van	  het	  
‘koffieboontjes’	  initiatief	  beslissen	  we	  om	  dit	  nog	  eens	  te	  organiseren	  om	  te	  kijken	  wat	  het	  
succes	  dit	  jaar	  is.	  	  We	  zullen	  hiervoor	  wat	  meer	  reclame	  maken.	  	  De	  organisatie	  gaat	  best	  
door	  op	  woensdag	  omdat	  die	  dag	  de	  meeste	  mensen	  met	  parttime	  opdrachten	  beschikbaar	  



zijn.	  Tijdens	  een	  volgende	  ouderraad	  zullen	  we	  dan	  opnieuw	  evalueren.	  
	  
	  

Mededelingen	  van	  de	  directie	  
Algemeen	   De	  school	  ‘De	  Parel’	  telt	  12	  leerlingen	  meer	  dan	  vorig	  jaar.	  	  Deze	  

stijging	  is	  het	  grootst	  voor	  de	  afdeling	  Pius	  X.	  	  
	  
Daarom	  heeft	  de	  school	  ervoor	  gekozen	  om	  in	  Pius	  X	  voor	  3	  
voltijdse	  leerkrachten	  te	  gaan.	  	  
	  
Ook	  in	  het	  2de	  leerjaar	  stellen	  we	  een	  stijging	  vast	  van	  het	  aantal	  
leerlingen.	  Daarom	  werd	  dit	  schooljaar	  een	  extra	  2de	  leerjaar	  
ingericht.	  	  Er	  zijn	  dus	  nu	  3	  klassen	  in	  het	  2de	  leerjaar.	  

Plattelandsklassen	   Woensdag	  25/9	  vertrekken	  de	  3de	  leerjaars	  op	  plattelandsklassen.	  
De	  kinderen	  staan	  hiervoor	  al	  te	  springen.	  	  	  	  

Djembé	   De	  eerste	  djembé	  initiaties	  zijn	  gestart.	  	  Deze	  sessies	  zijn	  een	  
groot	  succes	  en	  zitten	  vol.	  	  Binnen	  enkele	  maanden	  zal	  dit	  ook	  
uitgebreid	  worden	  naar	  de	  hogere	  leerjaren.	  

Wafelverkoop	   De	  wafelverkoop	  is	  gestart.	  	  De	  school	  rekent	  op	  een	  goede	  
promotie	  van	  het	  concept	  bij	  de	  ouders.	  	  Deze	  extra	  
werkingsmiddelen	  zijn	  essentieel	  om	  een	  goede	  werking	  voor	  de	  
school	  te	  voorzien.	  

Strapdag	   De	  strapdag	  was	  leuk	  en	  kende	  voldoende	  helpende	  handen.	  
Prioriteiten	  voor	  dit	  
schooljaar	  

Nieuw	  informaticasysteem	  waarin	  de	  leerling	  kan	  gevolgd	  
worden.	  	  iOmniwize	  opstarten	  voor	  de	  leerkrachten	  van	  de	  
kleuter	  en	  lagere	  school.	  	  Dit	  is	  zowel	  een	  observatiesysteem	  als	  
een	  digitale	  agenda.	  	  Dit	  behoort	  bij	  de	  opvolgpunten	  van	  de	  
doorlichting	  nl.	  doelgericht	  werken	  en	  een	  verticale	  lijn	  creëren	  
binnen	  de	  kleuterschool.	  	  Het	  systeem	  is	  niet	  evident	  maar	  is	  erop	  
gericht	  om	  de	  leerling	  te	  kunnen	  volgen	  gedurende	  de	  
verschillende	  lessen	  en	  opeenvolgende	  jaren.	  	  
	  
Focus	  op	  Muzische	  Vorming:	  De	  hele	  school	  wil	  aan	  dit	  onderwerp	  
focus	  geven	  .	  
	  

Kerstevocatie	   Dit	  jaar	  steken	  we	  de	  Kerstevocatie	  in	  een	  nieuw	  kleedje.	  	  Waar	  in	  
vorige	  versies	  het	  showaspect	  in	  een	  totaalspektakel	  in	  de	  kerk	  
centraal	  stond,	  willen	  we	  het	  concept	  dit	  jaar	  een	  beetje	  
opentrekken.	  	  
	  
Sommige	  leerjaren	  zullen	  net	  als	  in	  vorige	  versies	  zich	  blijven	  
concentreren	  op	  een	  streepje	  muziek	  of	  op	  het	  naspelen	  van	  het	  
kerstverhaal.	  	  Andere	  klassen	  willen	  creatief	  uit	  de	  hoek	  komen	  
met	  bv.	  Knutselwerkjes	  in	  een	  kerstmarkt.	  

Fietscontrole	   In	  de	  afdeling	  Sint	  Rombouts	  (Veldenstraat)	  werden	  alle	  fietsen	  
gecontroleerd	  op	  veiligheid.	  	  Dat	  verliep	  vlot.	  
	  

Meterschap/peterschap	  
bij	  overstap	  naar	  ‘grote	  

Bij	  de	  overstap	  van	  de	  afdeling	  SJB	  naar	  de	  afdeling	  Sint	  Rombouts	  
werd	  voor	  elke	  leerling	  een	  peter/meter	  aangesteld.	  	  De	  



school’	   bedoeling	  is	  op	  die	  wijze	  de	  overstap	  naar	  de	  ‘grotere’	  school	  te	  
vergemakkelijken.	  	  Dit	  blijkt	  zijn	  doel	  niet	  te	  missen	  want	  dit	  lukt	  
goed	  op	  deze	  manier.	  

	  

Informatiedoorstroming	  vanwege	  Lokaal	  Bestuurscomité	  De	  Ranken	  en	  
Schoolraad	  
Schoolraad	   Er	  is	  dit	  jaar	  nog	  geen	  Schoolraad	  doorgegaan.	  Johan	  overloopt	  kort	  de	  

agenda.	  
	  
Juf	  Hilde	  geeft	  wat	  uitleg	  bij	  het	  puntje	  ‘badmuts’	  op	  die	  agenda.	  	  Die	  
badmutsen	  blijken	  soms	  nogal	  onhandig	  voor	  de	  kinderen.	  	  De	  school	  
stelt	  daarom	  voor	  om	  de	  badmuts	  te	  behouden	  voor	  de	  zwemmers	  die	  
gaan	  zwemmen	  in	  het	  stedelijk	  zwembad	  (ifv	  zichtbaarheid).	  Voor	  de	  
leerlingen	  die	  zwemmen	  in	  het	  zwembad	  van	  het	  Sint	  Romboutscollége	  
(een	  kleiner	  zwembad	  waar	  onze	  leerlingen	  alleen	  zwemmen)	  zou	  de	  
badmuts	  voor	  volgend	  schooljaar	  overbodig	  worden.	  	  
Tevens	  worden	  er	  momenteel	  door	  juf	  Stefanie	  nieuwe	  modellen	  van	  
badmutsen	  uitgetest,	  ter	  vervanging	  van	  de	  huidige.	  	  De	  kwaliteit	  van	  
de	  huidige	  badmutsen	  laat	  soms	  te	  wensen	  over.	  

Lokaal	  
Bestuurscomité	  

Bouwdossiers:	  	  Juf	  Hilde	  licht	  de	  bouwdossiers	  toe	  voor	  het	  komende	  
schooljaar	  

-‐ SJB:	  verbouwing	  aan	  het	  secretariaatsgebouw	  om	  ervoor	  te	  
zorgen	  dat	  op	  lange	  termijn	  voldoende	  klaslokalen	  ter	  
beschikking	  kunnen	  worden	  gesteld	  en	  in	  orde	  te	  maken	  naar	  
brandveiligheid	  	  

-‐ Pius	  X:	  de	  verwarmingsinstallatie	  en	  het	  sanitair	  wordt	  
aangepakt.	  

-‐ Veldenstraat:	  Het	  buitenschrijnwerk	  van	  de	  rechtervleugel	  
wordt	  aangepakt	  waarbij	  o.a.	  ook	  de	  voordeur	  wordt	  aangepast	  
om	  d.m.v.	  belsysteem	  te	  kunnen.	  
	  

Gemachtigd	  opzichters:	  Omwille	  van	  budgettaire	  redenen	  heeft	  de	  
stad	  eenzijdig	  beslist	  om	  het	  begeleid	  oversteken	  door	  de	  gemachtigd	  
opzichters	  stop	  te	  zetten.	  
	  
De	  groep	  van	  ouders	  is	  het	  volmondig	  eens	  dat	  dit	  geen	  goede	  zaak	  is	  
voor	  de	  veiligheid	  van	  het	  verkeer	  rond	  de	  school.	  Anderzijds	  is	  er	  ook	  
consensus	  over	  het	  feit	  dat	  het	  niet	  de	  kerntaak	  van	  de	  school	  is	  om	  het	  
overzetten	  van	  de	  kinderen	  dan	  zelf	  te	  organiseren.	  We	  discussiëren	  
kort	  welke	  aanpak	  we	  hierrond	  willen	  opzetten:	  

-‐ We	  willen	  op	  een	  objectieve	  manier	  het	  probleem	  voor	  onze	  
school	  in	  kaart	  brengen:	  hoeveel	  leerlingen	  steken	  over	  
(begeleid	  door	  ouders	  of	  niet)	  

-‐ Vervolgens	  willen	  we	  ouders	  informeren	  over	  dit	  gebeuren	  en	  
ook	  een	  oproep	  doen	  om	  hierop	  te	  reageren.	  

-‐ We	  willen	  vervolgens	  contacten	  leggen	  met	  andere	  ouderraden	  
om	  te	  bekijken	  hoe	  we	  dit	  aanpakken	  naar	  de	  beleidsmensen	  
toe	  

	  



Feedback	  werkgroepen	  
Verkeer	   De	  werkgroep	  verkeer	  is	  dit	  schooljaar	  nog	  niet	  samengekomen.	  	  

Gezien	  de	  school	  kan	  rekenen	  op	  een	  door	  de	  jaren	  heen	  goed	  
uitgebouwd	  verkeersprogramma	  wordt	  de	  school	  hiervoor	  ook	  erkend	  
in	  het	  Mechelse.	  	  Tegelijk	  wordt	  de	  school	  ook	  aangemoedigd	  om	  wat	  
meer	  aandacht	  te	  hebben	  voor	  milieu,	  de	  leefomgeving	  waarin	  de	  
school	  zit	  (waar	  verkeer	  deel	  van	  uitmaakt).	  
Tijdens	  de	  volgende	  vergadering	  willen	  we	  verkennen	  of	  en	  op	  welke	  
wijze	  we	  de	  werkgroep	  ‘verkeer’	  zouden	  kunnen	  opentrekken	  naar	  
meer	  algemeen	  de	  leefomgeving	  van	  de	  school.	  
	  

Feest	   De	  werkgroep	  feest	  is	  dit	  schooljaar	  nog	  niet	  samengekomen.	  De	  
werkgroep	  zal	  waarschijnlijk	  pas	  samengeroepen	  worden	  begin	  
november	  (na	  herfstvakantie).	  	  Er	  is	  dan	  meer	  duidelijkheid	  rond	  de	  
vorm	  van	  de	  kerstevocatie	  zodat	  we	  daarvoor	  de	  ondersteuning	  door	  
de	  ouderraad	  kunnen	  voorbereiden.	  
	  

Kwis	   De	  werkgroep	  Kwis	  is	  al	  net	  na	  de	  vorige	  kwis	  gestart	  met	  de	  
voorbereiding	  van	  de	  volgende	  kwis.	  Het	  concept	  voor	  de	  volgende	  
kwis	  licht	  op	  dit	  moment	  vast,	  maar	  geïnteresseerden	  kunnen	  nog	  
steeds	  deze	  werkgroep	  vervoegen.	  
	  
Hiervoor	  moet	  Juf	  Hilde	  gecontacteerd	  worden.	  	  
	  

	  

Terugblik	  op	  werking	  ouderraad	  vorig	  schooljaar	  
Terugblik	   Korte	  zelf-‐evaluatie	  vd	  werking	  vd	  ouderraad	  vorig	  schooljaar.	  

	  
Wegens	  tijdsgebrek	  kon	  dit	  onderwerp	  niet	  uitgebreid	  besproken	  
worden.	  	  Er	  werden	  geen	  noemenswaardige	  verbeterpunten	  op	  tafel	  
gelegd.	  
	  

	  

Zichtbaarheid	  van	  de	  ouderraad	  
Algemeen	   Eind	  vorig	  schooljaar	  werden	  een	  aantal	  initiatieven	  gestart	  om	  ervoor	  

te	  zorgen	  dat	  de	  ouderraad	  (wie	  zijn	  ze,	  wat	  doen	  ze	  ?)	  wat	  meer	  in	  de	  
kijker	  wordt	  gezet.	  Deze	  worden	  kort	  besproken	  qua	  statsu	  en	  evt.	  
verdere	  aanpak.	  
	  

Bespreking	   Eerste	  oudercontact/info	  avond:	  in	  alle	  klassen	  werd	  kort	  de	  
ouderraad	  voorgesteld.	  	  Het	  doel	  was	  een	  uitgebreidere	  
vertegenwoordiging	  te	  krijgen	  zodat	  de	  ouderraad	  meer	  kan	  ‘spreken’	  
voor	  alle	  ouders.	  
	  
Dag	  van	  de	  leerkracht:	  Kristine	  en	  Els	  (De	  Backer)	  zullen	  vanwege	  de	  
ouders	  	  op	  maandag	  7	  oktober	  voor	  bloemetjes	  zorgen	  voor	  alle	  
leerkrachten.	  	  Die	  zullen	  in	  de	  klas	  worden	  afgegeven	  samen	  met	  de	  



kindjes.	  Daar	  nemen	  we	  meteen	  foto’s	  van	  die	  we	  ophangen.	  Els	  en	  
Kristine	  zorgen	  voor	  de	  praktische	  organisatie.	  	  Ouders	  die	  nog	  willen	  
meedoen	  kunnen	  steeds	  contact	  nemen	  met	  Els	  en	  Kristine.	  
	  
Op	  ouderraad-‐aktiviteiten	  proberen	  we	  een	  oranje	  ouderraad-‐T-‐shirt	  
te	  dragen.	  	  Dit	  is	  niet	  altijd	  handig.	  	  We	  zoeken	  hiervoor	  een	  andere	  
oplossing,	  maar	  in	  afwachting	  daarvan	  roeien	  we	  met	  de	  riemen	  die	  we	  
hebben.	  	  De	  informatieflyer	  werd	  ook	  aangepast	  (met	  dank	  aan	  
Kristine	  en	  Veerle).	  
	  
Kerst-‐knutsel-‐opvangactiviteit:	  Er	  is	  een	  idee	  om	  in	  de	  kersttijd	  op	  een	  
zaterdag	  namiddag	  een	  kinderopvang	  te	  organiseren	  voor	  en	  door	  
ouders.	  	  Op	  die	  manier	  kriigen	  ouders	  de	  kans	  om	  	  die	  dag	  rustig	  hun	  
kerstinkopen	  te	  doen.	  	  De	  haalbaarheid	  van	  dit	  idee	  bespreken	  we	  
volgende	  vergadering.	  	  Ondertussen	  vragen	  we	  aan	  de	  leden	  van	  de	  
ouderraad	  om	  in	  hun	  ‘netwerk’	  van	  ouders	  eens	  na	  te	  vragen	  of	  dit	  
voorstel	  op	  enig	  meeval	  kan	  rekenen.	  
	  
Betrokkenheid	  ouderraad	  tijdens	  schoolactiviteiten:	  In	  de	  bijgevoegde	  
presentatie	  is	  een	  lijst	  voorzien	  met	  activiteiten	  van	  de	  school	  waarbij	  
ouderraad-‐ondersteuning	  gewenst	  is.	  

	  
	  

Varia/rondvraag	  
-‐ Els	  Struyvelt	  (verontschuldigd)	  apprecieert	  heel	  sterk	  de	  initiatieven	  van	  de	  school	  

om	  alternatieve	  na-‐schoolse	  muziek-‐activiteiten	  aan	  te	  bieden.	  
-‐ Naar	  aanleiding	  van	  de	  info-‐avond	  begin	  september	  werd	  in	  één	  van	  de	  klassen	  

gezegd	  dat	  de	  kinderen	  op	  een	  kwartiertje	  moeten	  lunchen.	  Juf	  Hilde	  licht	  toe	  dat	  
per	  groep	  een	  half	  uurtje	  wordt	  uitgetrokken	  en	  dat	  alle	  kindjes	  die	  meer	  tijd	  nodig	  
hebben	  aan	  een	  aparte	  tafel	  langer	  kunnen	  eten.	  

-‐ Jelle	  Boon	  stelt	  voor	  om	  voor	  uitstappen	  in	  klasverband	  de	  zichtbaarheid	  van	  de	  
kinderen	  als	  groep	  te	  vergroten.	  Zij	  stelt	  de	  vraag	  naar	  aanleiding	  van	  wat	  
bezorgdheden	  tijdens	  de	  schoolreis	  van	  het	  3de	  en	  4de	  leerjaar	  vorig	  schooljaar	  (naar	  
Plopsaland).	  Alle	  leden	  van	  de	  ouderraad	  zijn	  het	  erover	  eens	  dat	  met	  enkele	  kleine	  
ingrepen	  de	  zichtbaarheid	  van	  de	  kinderen	  als	  groep	  aanzienlijk	  kan	  verbeterd	  
worden.	  De	  aanwezige	  leerkrachten	  en	  ouders	  brachten	  onmiddellijk	  enkele	  
voorstellen	  aan.	  	  De	  leerkrachten	  zien	  het	  voordeel	  hiervan	  in	  en	  zullen	  bekijken	  
welke	  oplossingen	  het	  meest	  haabaar	  zijn.	  

-‐ In	  verband	  met	  de	  zelfde	  schoolreis	  worden	  nog	  enkele	  bedenkingen	  geformuleerd.	  
Alle	  ouders	  zijn	  op	  zich	  heel	  tevreden	  dat	  de	  school	  en	  de	  leerkrachten	  dergelijke	  
schoolreis	  willen	  aanbieden	  aan	  hun	  kinderen.	  	  Dat	  dergelijke	  onderneming	  altijd	  
een	  avontuur	  is,	  is	  duidelijk.	  	  De	  leerkrachten	  geven	  achtergrond.	  	  Door	  de	  
treinramp	  in	  Wetteren	  liep	  de	  planning	  van	  de	  treinrit	  behoorlijk	  uit	  de	  hand.	  De	  
groep	  kwam	  heel	  laat	  aan	  in	  De	  Panne	  waardoor	  de	  vooropgestelde	  planning	  ad	  hoc	  
door	  elkaar	  moest	  worden	  gehaald.	  	  Het	  was	  daardoor	  niet	  echt	  wenselijk	  om	  
tijdens	  het	  verblijf	  in	  Plopsa	  nog	  een	  moment	  van	  samen	  eten	  te	  voorzien	  (steeds	  
interessant	  om	  de	  troepen	  te	  verzamelen).	  	  Het	  nadeel	  daarvan	  is	  dat	  de	  groepjes	  
van	  leerlingen	  onvoldoende	  samen	  bleven	  met	  hier	  en	  daar	  onaangename	  situaties	  
tot	  gevolg.	  De	  ouderraad	  steekt	  hier	  zeker	  de	  hand	  uit	  naar	  de	  leerkrachten	  en	  



benadrukt	  dat	  zij	  bij	  dergelijke	  uitstappen	  zeker	  willen	  helpen	  om	  met	  hand-‐	  en	  
spandiensten	  die	  avonturen	  te	  vergemakkelijken.	  
	  

	  

Aanwezigheidslijst	  
Naam	   Kindjes	   Klas	   Email	  

Kurt	  De	  Ronghé	  

Anne-‐Sophie	  	  
Pieterjan	  	  
Thiebe	  	  

6A	  
3A	  
3A	   kurt.deronghe@gmail.com	  

Anesa	  Boytoh	   Dikra	   3k	   AnesaB68@gmail.com	  

Marc	  Kregting	  
Stien	  
Loes	  

1C	  
1kb	   marc.kregting1@telenet.be	  

Kathleen	  Jacobs	  
Mikiyas	  	  
Kidish	  

2B	  
1C	   bartenkathleen@gmail.com	  

Elke	  Lauwers	   Wannes	   1KC	   elkelauwers@yahoo.com	  

Christine	  Drumont	   Julie	   1A	   c.drumont@belgacom.net	  

Els	  De	  Backer	   Milan	   2KC	   els.debacker@wenz.be	  

Else	  Bajeux	   Lucia	  	   1KB	   elsebajeux@yahoo.com	  

Kris	  Croonenbreghs	  
Storm	  
Viggo	  

2KB	  
1KD	   kris.croonenberghs@skynet.be	  

Leen	  Brône	   fien	   5A	   leen.brone@telenet.be	  

Kristin	  Meerschaert	  
Elias	  
Kobe	  

1C	  
2KB	   kristinmeersschaert@hotmail.com	  

Alexandra	  Menten	   Xippe	   3KB	   smolderen-‐menten@hotmail.com	  

Joris	  &	  Jelle	  Maere-‐Boon	  

Winter	  	  
Bas	  
Noor	  

5A	  
3A	  
1B	   jelle.boon@telenet.be	  

Marie	  Roobaert	   Kasper	   1KA	   marieroobaert@hotmail.com	  

Kurt	  &	  Veerle	  Van	  Moortel-‐Poppe	  

Kajsa	  
Rasmus	  
Siebert	  

1B	  
3B	  
5A	   veerle.poppe@telenet.be	  

Johan	  Kestens	   Sem	   4B	   johan.kestens3@telenet.be	  

Juf	  Lut	   	  	   	  	   	  	  
Juf	  Jolien	   	  	   	  	   	  	  
Juf	  Kris	   	  	   	  	   	  	  
Juf	  Chris	   	  	   	  	   	  	  
Juf	  Ria	   	  	   	  	   	  	  
Juf	  Katarina	   	  	   	  	   	  	  
Juf	  Hilde	   	  	   	  	   	  	  

	  

	  
	  

Volgende	  vergadering	  
Agendapunten	   -‐ Communicatieplan	  tussen	  ouders	  en	  school	  voor	  info	  rond	  aktiviteiten	  

-‐ Uitbreiding	  werkgroep	  verkeer	  
-‐ Kerst-‐knutsel	  opvangaktiviteit	  

Datum	   Dinsdag	  05	  november	  2013	  
	  
Data	  volgende	  vergaderingen:	  
	  



Maandag	  –	  02	  december	  2013	  
Donderdag	  –	  13	  februari	  2014	  
Woensdag	  –	  19	  maart	  2014	  
Dinsdag	  –	  6	  mei	  2014	  

	  


