
Verslag Oudercomite  woensdag 25/10 

Afwezig : Griet, Sarah, Karin, An 

Nieuw : Kimberly (Lander JKN), Filip (Jarno(L3), Cedric(L2) ) 

Algemene vergadering: start +/- 20u30 

Evaluatie voorbije acties: 

 Steengoedfeesten 

o Succesvolle editie 

o Puzzelen voor helperslijsten (iets onderbemand) => zondag 20u alles opgeruimd 

o Afwas : iets later inplannen  

o Eters zeer gespreid toegekomen 

o Mossels zeer goed bereid, zeer veel spontane leuke reacties  

 Dag vd leerkracht 

o Leerkrachten vonden het heel leuk om zo binnen te komen. 

o Zowel attentie als lekkere taart => hele dikke merci van alle leerkrachten  

 Chrysanten 

o 533 chrysanten waarvan 163 chrysanten verkocht door Magda 

 ‘Bedankt’-kaartje voor Magda => Wendy VDB (is al OK) 

o Draaiboek aanwezig 

o Supervlot afgewerkt tijdens de dag zelf door gekende routine 

Info uit de school 

 Sportmateriaal : Bert en Shanah : 2 turnmatten, 2 turnbanken, springplank, trektouw, 1 set 

handballen, 3 jumboballen, dubbele ritmische ladder, 6 werpringen, frisbees, reuzenkorf, 

evenwichtselementen. 2 spooners.  

Geen bok : wordt slechts 3x gebruikt, in verschillende standen voor alle leerjaren. Investering 

weegt niet op. 

 Juf Vicky : 1e lj afwezig wegens ziekenhuis zoontje : wordt opgevangen door Sabine, Gaby, 

Madeline, Ilse (duaal traject student (onderwijzeres jaar extra opleiding voor zorg en 

remediërend leren)) 

Hun rapport wordt verschoven tot na de vakantie. 

 Klinkers Frederik en Wendy : klinkerterrein achteraan gelegd waar de putdeksels lagen. 1 bak 

met keitjes komt erbij. 

 Middagactiviteiten : verschillende juffen : Madeline => Drama, Karin => Zang, Chris => Yoga, 

tuin. Ook nog breien, haken, volksdans. Naast donderdag, extra sport door juf Shanah.  

Hierdoor wordt het aantal leerlingen op de speelplaats verminderd wat meer ruimte geeft 

aan de kinderen en zo de kans op pesten doet verlagen. 

 Dak sporthal : gisteren vergadering, er kwamen onafhankelijk experten (in totaal 14 pers). 

Het lijkt er op dat vorige expert gelijk zal krijgen => 6/11 nieuw bezoek. Wordt vervolgd. 



 Verkeerssituatie : meester Wim heeft met politie gebeld en gemeente over voorschriften. 

Overkant blijft toch veiliger omdat er geen paaltjes staan. Voetgangerszone gemaakt zodat 

leerlingen zo tot aan zebrapad kunnen komen en daar overgestoken worden. 

 Octopus-project :  Erica van gemeentebestuur wil dit wel eens bekijken wat kostprijs. 

Octopusplan : verkeer, sensibilisering toegang naar school, luchtkwaliteit. 

 Schoolstraat : beperking toegang tijdens schoolbegin en -einde. Het blijft 

verantwoordelijkheid voor ouders. Wordt nog eens vermeld in maandbrief. Verbaliseren 

moet de ouders die zich er tot nu toe niks van aantrekken tot bewustzijn brengen. 

 Vallende steen op halve meter van kind. Blijkt een tijdelijke stelling schrijnwerker. 

Eindverantwoordelijk blijft de aannemer. Meester Wim heeft aannemer erop aangesproken. 

Blij dat er niets gebeurd is. 

 Fietsen: pedalen, doortrappen => worden hersteld door school.  

 Proclamatie : 3e kleuterklas : schuifaf, show... Wim checkt met leerkrachten. 

 Traktatie : nieuwsbrief oktober => fruitsap, kinderschuimwijn. Roomijs, koffiekoeken mogen 

bij verjaardagen. Chips, snoep mogen niet.  

 Luizen : momenteel onder controle. Na de vakantie opnieuw controle in elke klas. 

Kitchenette : 

 Datum prikken voor afwerking:  

o kast ophangen, boiler, afvoer verleggen, alles aangekoppeld worden.  

o Er wordt Whats app groep opgesteld om makkelijker af te spreken. 

Juf Julie : 

 5e leerjaar : Minion-klas alles wordt in dit thema uitgewerkt. 

 Vorig jaar verving ze juf Christel in 3e leerjaar. 

 Lezen : per 10 blz in gewoon boek, strip 30 blz => 1 km . Kilometers verzamelen om naar 

bestemming te raken. Indien kilometers verzameld,  wordt er leuke activiteit voorzien rond 

dat land. 

 Veel aandacht voor problemen in klas. Gespreksronde op vrijdag. We dragen zorg in/uit klas, 

zitten op onze stoel, zorg voor materiaal, steeds in orde met huiswerk. Kinderen worden 

aangemoedigd om aan te geven waar ze het moeilijk mee hadden en om het samen op te 

lossen. 

  



Komende activiteiten : 

 Soepactie 18/12 

o ‘s middags klaarzetten : 14u afspreken : Wendy VDB, Evelien (tot 17u) 

o Tss 16u en 18u : Bjorn, Ann, Annelies (vanaf 16u30) 

o Vanaf 18u30-20u : Wendy, Nick (kan mss al vroeger komen)  

o Wie maakt er soep : (iedereen maakt elk 10l) 

 Ellen, Bjorn : Pompoensoep  

 Mandy, Ann : Tomatensoep 

 Diederik : Erwtensoep 

 Nick : Kippensoep (vraagt nog na) 

 Wendy : Chocomelk 

 An : Pompoensoep 

o Welke stopcontacten best gebruiken => Maarten Pieters : tel 0489 72 01 33 (Wendy 

C checkt) 

o Vuurtjes : Wendy, Griet, Julie , Judith ( ? indien nodig)  

o Ann brengt verlengkabel mee 

o Servetten (KBC) zijn er nog voldoende op school 

o Brood Veldeman (Wendy VDB) 

 Misschien achteraan leggen op tafels zodat dit beter kan gecontroleerd 

worden en niet zo maar kan meegenomen worden. 

o Verlichting (Wendy VDB) 

o Soep niet te heet 

o @ Karin : wisselgeld  

o Banner (aanwezig op school) : Wim hangt deze op 

o Gimme bericht : soep 1 euro => Comm An De Meersman 

 

 Quiz : Samenstellen petit comité 24/2 

o Geluid, beamer, scherm 

 Scherm => provincie 

 Draadloze micro => Wim vraagt dit  

 Geluidsinstallatie : school  

o Praktisch: Annelies, Mandy  

 Vorig jaar : te weinig variatie salami, bordjes te klein 

 Glazen  

o Quiz : Wendy, Bjorn 

o Presentatie : Luc Decleir, Luc Apers 

 

  



 Buikronde : 

o Refter : Broodkorsten in emmer : later tevoorschijn halen zodat kleuters niet 

aangemoedigd worden om hun korsten niet boven te halen 

o Kippen ophokprobleem : moeten geknipt worden  

o Koffie : toegelaten dranken. Koffie wordt toegelaten omdat thee ook toegelaten 

wordt 

o Warme soep : OCMW => extra voorwaarden => misschien een optie op langere 

termijn  

o Leesvoormiddag : Boekjes zijn aan vervanging toe. Begin vorig jaar slechtste eruit 

gehaald. Prijs leesbox wordt nagevraagd. Nu zijn er een 400-tal boekjes 

Buikronde : 

- Mama 6e leerjaar : fuif om kinderen weerbaarder te maken.  

o Fuif in kader van Megaproject tijdens stekelbakjesdag.  

o 10 voorbereidingsmomenten voor Megafuif om kennis te maken met alcohol- en 

drugspreventie. 1 van de agenten is toelichting komen geven op de info-avond. 

- Schaken/Spaans : zeer blij dat de school ook aandacht heeft voor die kant van de zorg ; 

Leerlingen wordt gevraagd om hier zeker discreet mee om te gaan zodat andere kinderen 

zich niet minder voelen. Naar ouders toe werd dit gecommuniceerd in de maandbrief. 

 

Nieuwe datum volgende vergadering: maandag 4/12 

  



Activiteiten oudercomité 

September 21/8-4/9: Infoavond 
9-10/9: Steengoedfeesten 

Oktober 5/10: Dag vd leerkracht 
11/10 : Chrysanten 

November 09/11: Oudercontact L1 December 6/12: Sint 
18/12: Oudercontact (JKN-L2 tot L6) 

Januari 18/1: Oudercontact JKI,K2,K3 
28/1: Nieuwjaarsreceptie STG/OC 
31/1: Dag vd directeur 

Februari 1/2: Wafels op school 
24/2 : Quiz 

Maart 26/3: Koekenactie April 14/4 om 15u: Vormsel  
30/4: Oudercontact LS 

Mei Za 5/5 15u: 1e communie Juni 9/6: Schoolfeest 
26/6: Oudercontact kleuters 
29/6: Laatstejaarsreceptie 

 


