
Verslag Oudercomite   
dinsdag 21/02/2017 

Aanwezig: Wendy VDB, Wendy C, Karin Vanhove, Evelien, Annelies, Ann S, An dM, Diederick, Tina, 

Ellen, Domique, Bjorn 

Algemene vergadering: start +/- 20u30 

- Info uit de school (Wim) 

o Hoofdtelefoon OK maar dan communiceren naar ouders dat ze dit gaan gebruiken. 

Mieke zal voor 10 hoofdtelefoons zorgen 

o Muziekinstallatie: wordt ook gebruikt voor sporten, jarigen…  OK 

o Wasbak hangt te hoog. Tina zorgt voor een opstapje 

o Afdak voor de fietsen: 5.5 * 4.80  4.060€ in het boekje. We moeten dit ongeveer 3 

keer hebben. Misschien kunnen we dit via de vakschool. Plastiek platen voor 15m 

(1.500€).  

Termijn: eerst de speelplaats. September 2018. Als eindwerk komt dit niet goed uit, 

het zal eerder maart 2019 worden. 

o Schoolfeest: Wim kan nog niet alle details vrijgeven. “Start with Art” Kunstproject 

“Proeven van Kunst”  Foodfestival. 

 Vrijdagvoormiddag (21/4) voor het schoolfeest is er feest voor alle 

grootouders. De vraag zal gesteld worden aan ouders om voor gebak te 

zorgen 

o 1e communie 2018: alle 1e communies in Stekene. 

 Tuimelaar samen met de Hellestraat 

o Traktatie-regel voor de verjaardagen. Fruitsap, cake… moeten kunnen. Liever een 

klasgeschenk dan persoonlijke geschenken. 

o Typ 10: er zijn nog maar weinig reacties van gekomen maar toch positief. Eerste 

reeks is afgelopen. Er zijn er 11 ingeschreven voor de tweede reeks. 

o Facebook pagina van het oudercomité: Wim is van mening om er voorzichtig mee om 

te gaan. Immers moeilijk om de reacties van mensen te controleren. Wim gaat het 

bespreken met de collega’s. 

- Mundo 

o Mundo-die keure  educatief.diekeure.be 

 Daar kan je oefentoetsen maken.  Als ze de oefentoetsen maken dan is dat 

een perfecte voorbereiding voor de toets. 

o Kweetet is het oefenplatform van Die Keure (Mundo - Kameleon Taal) 

- Toekomstige activiteiten 

o Koekenactie is traag op gang gekomen 335 zakjes zijn besteld (al zeker 303 verkocht)  

 Levering 24/02 tussen 9.00 – 11.00. Wim zal een geschikte klas vinden om te 

helpen de bestelwagen uit te laden.  

 Op vrijdag 3 maart zakjes vullen om 19u30: 



 Dominique, Ellen (?), Annelies, Wendy VdB, Wendy C, Tina, Karin (?), 

Diederick, Valerie, (Nick, Griet, Mieke?) 

 Op Gimme en in agenda: koekjes ophalen op de speelplaats maandag 6/03 

 Communicatie was redelijk laat, het oudercomité moet meer het tijdstip 

bewaken.  

o Quiz 11/3 

 Er moet nog om materiaal gereden worden 

 Bjorn wil dit ophalen op vrijdag 

 Ellen kan het terug bezorgen maandag 

 Inschrijving: al 8 ploegen. Worden beheerd door An dM 

 Nog vraag voor tombola prijzen 

 Helpers voor 10/3 om alles klaar te zetten: Nick, Wendy C + Nico, Annelies, 

Werner (Ann) 

o Feestbeestenreceptie 21/5 

 Petit Comité 

 Ellen, Wendy VdB, Wendy C, Ann S 

 4 kindjes vh Oudercomité doen hun 1ste communie, 1 zijn plechtige 

communie: Nel, Lotte, Servaas, Lola en Jaan 

- Voorbije activiteiten 

o EHBO: was een succes 

o Wafelbak: Wendy VdB. Heeft Grootouders gevonden en mama’s die willen komen 

helpen. 

o Receptie SteenGoed/Oudercomité: was in orde. Bedanking voor de extra helpers 

(Wendy VDB heeft hier voor gezorgd). 

- Etentje: Ellen gaat een Doodle opstellen voor enkele data in juni. 

- Nieuwe datum oudercomité vergadering: maandag 8 mei om 20u 

- Buikronde:  

o Communicatie rond ziekte van leerkrachten verloopt goed 

o Koekjes verdwijnen in de gang L3-L4 

o Keuken gaan we herbekijken 

o Klusjesdagen ma 3 en di 4 juli 2017  ontmanteling van de snoezelklas. 

 

 

 


