
Verslag Oudercomite  maandag 4/12 

Aanwezig : Karin, Annelies, Kimberley, An, Sarah, Wendy VDB, Mandy, Bjorn, 

Nick, Diederik, Filip, Evelien, Wendy C , meester Bert en meester Wim 

Algemene vergadering: start +/- 20u30 

Info uit de school 

 Stand van zaken : speelplaats 

o Half december  levert architect nieuw lastenboek dat naar aannemers kan 

doorgestuurd worden. Zal gaan via openbare aanbesteding 

o Hopelijk onder 135 000 euro dan mag school kiezen wie. Indien hoger, wint laagste 

bieder 

o Start 2 juli 2018. 40 werkdagen ingeschat.  

o Er wordt geprobeerd om indien mogelijk en het veilig is voor de kinderen, op 

voorhand te starten. 

 Dak sporthal :  

o 6 november voor 2e keer controle.  

o Zonder officiële uitspraak zijn de Meulebeekse dakwerken op 11 november 

langsgeweest. Ze hadden gevraagd of ze de schade konden bekijken maar waren 

onmiddellijk gestart met herstellen. Dit werd toevallig opgemerkt door Gaby die Wim 

en Ingo (schoolbestuurd) verwittigde. 

o Uitspraak 30/11 is nog onbekend. Op 24/11 is expert nog eens langsgeweest en 

vastgesteld dat de pannen ook met 2 nagels moeten bevestigd worden en dat is nu 

nog steeds (na interventie op 11/11) niet het geval.  

 Veiligheid straat : status Erika /octopusproject 

o Status : ongoing 

o Naderhekken zijn weggehaald 

o Status 5/12 => Diederik en Wim hebben ervoor gezorgd dat situatie veiliger is 

gemaakt 

Keuken : stand van zaken 

 Aansluitingen werden geinventariseerd.  

 Plaats stopcontacten moet nog bepaald worden 

 Geen aansluiting voorzien voor afwasmachine, wordt toch in kleuterklas geplaatst om 

logistieke redenen 

 Boiler 10l : rond 200 euro. Deze wordt opgezet tijdens de activiteiten maar staat anders af. 

 Kasten ophangen 

 Contact opnemen met Maarten om dit af te stemmen. 

 Deadline : 24/2. 

  



Komende activiteiten : 

 Sint : geld overgeschreven 

o Opvang : gezelschapspellen 

o Turn : bodymap : 2 spooners, 

 Springplank, 2 turnmatten, frisbees, hockeypucks, rechte en gebogen 

bolvormige balken,  

 Mini handballen, grotere ballen, 2 banken, trektouw, spiraalkruiptunnel 

o Kristel/Sabine : mailtje 5/12 speelgoed voor op speelplaats 

o Martine : speelgoed voor de opvang 

 Warmste week  Hope For Duchenne: 

o Favoriete liedje voor 1 euro. 1 liedje per kind. 

o Gluhwein/hot-dogs tijdens oudercontact.  

o Chocomelk : OC vanaf 15u, Wendy VDB, Ellen, Bjorn, Ann, Nick, Wendy 

o Soepactie wordt verschoven 

o Wisselgeld voorzien door school 

 Soepactie 18/12 => 18/1 

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

 An,Bjorn : Pompoensoep  

 Mandy, Ann,ellen : Tomatensoep 

 Diederik : Erwtensoep 

 Nick : Kippesoep  

 Wendy : Chocomelk 

o Bonnetjes binnenbrengen bij Karin : naam + rekeningnr vermelden 

o Helpers 

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

 Tss 16u en 18u : Bjorn, Ann, Ellen(tot 17u) 

 Vanaf 18u30-20u : Wendy, Filip  

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 Servietten (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 

o Draaiboek soep. Wie ? 

  



 Quiz : Samenstellen petit comité  

o Scherm niet meer beschikbaar bij provincie => Wim checkt of het lukt. 

o Draadloze micro : geluidsinstallatie Vliegend Wiel 

o Vragen : Karin, Wendy en Bjorn en Ellen? 

o Praktisch : Mandy, Annelies 

 Feestbeestenreceptie : Eerste communie : toch voorkeur om dit te laten doorgaan na de mis. 

Receptie van 16u30 – 18u ? 

 Extra jongeren : 

o Extra zorguren zijn er niet maar kinderen worden in correcte klas geplaatst niet op 

leeftijd maar op niveau. 

o Juffen worden op de hoogte gebracht dat extra communicatie gewenst is (zonder 

veel details).  

 Fietsen voorzien van de pedalen 

 Voortuin : discussie tussen gemeente en school ; Vroeger dacht gemeente dat dit openbaar 

gedeelte was maar na controle bleek dit niet zo te zijn en doen ze dus geen onderhoud meer. 

Onderhoudsvriendelijke oplossing zou parking kunnen zijn maar er is niets zeker 

 Zittend plassen : Toiletten proper houden is een zware dagelijkse uitdaging.  

o Lamp boven elk toilet 

o Toiletten witschilderen 

o Leerlingen bewust maken van thuis uit .. 

 Dag van de poetsvrouw : initiatief ? 20 juni  

 Leerkrachten  voelen zich overbevraagd. Leerkrachten hebben al een zware taak dankzij het 

M-decreet en de planlast. De taak van opvoeding wordt door sommige ouders naar 

leerkrachten geschoven. Bv kinderen krijgen huistaak (gedifferentieerd) maar thuis wordt 

gezegd dat ze deze niet hoeven te maken. Vervolgens zijn het wel die ouders die achteraf 

opmerkingen hebben over hoe hun kinderen beter kunnen geholpen worden 

Het is een (spijtige) algemene trend dat het respect naar leerkrachten vermindert. Gelukkig 

een minderheid van de ouders maar ze halen wel de werkvreugde van de leerkrachten weg.  

 Opvoeding gebeurt thuis ! 

 Buikronde : 

o Quiz buiten school bekend maken. Er is een maximum van 20 ploegen die liefst 

wordt ingevuld door ouders.   

Nieuwe datum volgende vergadering: 22/1/2018  

  



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 

 


