
Agenda Oudercomite  maandag 8/5 

Verontschuldigd: Dominique, An De Meersman en Nick 

Aanwezig: Mieke, Wendy, Karin, Wendy VdB, Ann Smeyers, Griet, Eveline, Ellen, Annelies, Diederik, 

Bjorn 

Juf Vicky uitgenodigd 

Algemene vergadering: start +/- 20u30 

- Info uit de school (Wim) 

o Muziek: Wim heeft gesprek gehad met de 6e lj over de muziekkeuze. Leerkrachten en 

Wim kijken dat de muziek voor alle kinderen is. 

o Mama-dag: laat gecommuniceerd. Kleuterjuffen hebben het laat beslist. 

o Werken recht tegenover school worden opgevolgd door Wim 

o Tutti Frutti: Wim heeft aanvraag ingediend (intekenen) om 10 weken volledig 

subsidies krijgen, dit moet via de schoolgemeenschap.  

o Koekendief: tussen 15u-16u. De koeken moeten nu in een gesloten doos en staat 

hoog zodat de koekendief er niet aan kan.  

o Vallende planken van de sporthal. Donderdag 3/4 (om 9u15) zijn de bovenste 

pannen en de nok naar beneden gekomen. De Architect en de bouwfirma zijn 

langsgekomen maar tonen elkaar aan als verantwoordelijke. Er zijn gerechtelijke 

stappen ondernomen. Nadarhekken rond geplaatst voor de veiligheid.  

o Te kort aan lees en schil mama’s.  

o Facebook doen we voorlopig niets voor, we verschuiven dit naar volgend schooljaar.  

o Keuken: een gekregen keuken staat in de garage van Diederik. Nick en Diederik en 

Bjorn zijn het keuken-team. De keuken mag naar school komen.  

 

- Evaluatie Voorbije acties  

o Quiz 

 Opstarten quiz zonder Bart/Jochen was moeilijk 

 Opsplitsing tussen quizmaster en praktische zaken. Niet bij dezelfde mensen 

zodat iedereen zich op zijn ding kan focussen 

 Testen op vrijdagavond: geluid, beeld, warmtekanon.  

 Volgend jaar: muziekinstallatie niet meer huren bij provincie, kunnen die van 

school gebruiken 

 Tombolaprijzen: Gault Millau, Vitry, bierflesjes. Bedankt hiervoor. 

 Vragen te moeilijk 

 Toog net voldoende helpers 

 Catering: geen fruitsap, bordjes kaas/salami te kort? (volgend jaar droge 

worsten) 

 Te weinig glazen (bier en wijn) 

 Te weinig witte wijn 

 Opruimen ging vlot 



 Gemengde gevoelens achteraf 

 Pauze mag minder dan 30 minuten zijn 

 Zo snel mogelijk een nieuwe datum voor 2018 vastleggen. Voorstel om het 

op 24/2/2018 (of 10/03/2018). Afchecken wanneer het trappistenavond is 

(Tony) 

 Krokus van 12/2 – 18/02 

o Koekenactie 

 Communicatie vooraf: wie doet verwerking inschrijving 

 Voorbereiding: 1,5u 350 zakken 7 personen, zakken per klas verdeeld 

 Zeer goed volgens de ouders, leerkrachten en familie 

 Volgend jaar: sticker gebruiken om zak dicht te maken 

o Grootouderfeest: 

 Tof concept 

 Soms onduidelijkheid wie wat kon doen 

 Cake-evaluatie: alle grootouders kregen 1 drankbon en 1 stuk cake. Voor alle 

kinderen was er een zakje met koekjes. Oma/opa geeft stukje cake aan 

kindjes. Oma/opa vragen nog een stukje cake en willen het kopen.  

o Schoolfeest 

 15 liter ijs 

 Start with Art: succes? Het was een succes. 

- Hoofdtelefoons: probeert Mieke nog tegen eind deze maand in orde te brengen 

- Toekomstige activiteiten 

o Feestbeestenreceptie zo 21/5: we zoeken nog veel helpers omdat er al veel mensen 

zijn met zelf een communicant. De ouders komen rond 10u30 toe. Rond 8u-8u30 

wordt er begonnen met alles klaar te zetten.   

Wie kan er komen tot 13u: Ann Smeyers, Wendy VdB, Wendy C., Annelies (tot 

12u00), Nick, Ann De Meersman (?),Ellen (tot 12u30) 

Petit comité: Wendy VdB, Ann Smeyers,, Ellen, Wendy C. 

Decoratie voor de zaal  gouden papieren … school zorgt voor decoratie en OC 

hangt ze omhoog. 

o Annelies zorgt voor 3 rokken voor de hoge feesttafels.  

o Afscheid 6e do 29/6 om 19u00: drank door OC betaald. School bestelt de drank.  

Helpers: Ann Sm, Ellen, Bjorn, Evelien (?), Wendy VdB (?), Wendy  

o Ijsjes  

Woensdag bolletjes scheppen in eierdopjes 

Allergie: OC zorgt voor waterijsjes + toeters. 

Bjorn gaat het organiseren (met eierschalen van bij Veldeman). Potjes voor de 

kleinste. 

Helpers: Bjorn, Ellen, Ann Smeyers (?) 

- Als er een slaapfeestje is dan wordt er 5€/kind voorzien door het OC voor ontbijt. 

- De soeptassen zijn verdwenen 

- Share fair 

 

Nieuwe datum volgende vergadering: maandag 21/8 om 20u00  



Activiteiten oudercomité 

September 29/8-5/9: Infoavond 

10-11/9: Steengoedfeesten 

Oktober 5/10: Dag vd leerkracht 

12/10: Chrysanten 

November 10/11: Oudercontact L1 December 6/12: Sint op school 

Januari 12/1: Oudercontact L2 tem 

L6 

Februari 2/2: Oudercontact kleuters 

Wafelactie 

Maart 11/3: Quiz April 22/4: Opendeur + BBQ 
29/4: Vormsel 

Mei 4/5: Oudercontact L1 tem L6 
21/5: 1e communie 

Juni 27/6: Oudercontact kleuters 
29/6: Laatstejaarsreceptie 

 


