
Verslag Oudercomite  maandag 22/1 

Afwezig : Evelien, Filip, Sarah, Ann, Nick,Mandy 

Nieuw : Davina (Everly (Nijntjes, 2014), Lily (na paasvakantie), Evi (Lotte (2015), Kamiel (2017) 

Aanwezig : Karin,Wendy C, Annelies, Bjorn,  An, Griet, Diederik, Bjorn, Wendy VDB, Davina, Evi, 

Kimberley, Meester Wim, juf Nicky 

Algemene vergadering: start +/- 20u30 

Info uit de school 

 Stand van zaken : speelplaats : 26/1  moeten offertes binnen zijn ; 

 Overgewaaide deur 

o Losgewrongen  en vervangen door groene tuinpoort 

o Kleuter krijgt het niet open, hendel is aan andere kant 

 Veiligheid straat : status Erika /Octopusproject 

o Verkeersdienst geïnterpelleerd 

o Maar geen reactie op rattenvanger noch van de verkeersdienst 

 Donderdagmorgen : schilouders ? Wendy VDB, mama vanaf half 9 

 Tussenstand dak sporthal :  

 ten laatste 13/1  iemand om te herstellen maar niemand gezien 

 mail naar expert, nog steeds niet gezien.  

Donderdag komt expert terug voor laatste inspectie 

 Dobbellezen :  

o Bedoeling dat lezen leuk wordt : lezen als een heks, fluisteren, .. 

o Bij laagste niveau lezen gaat meer aandacht naar spel in plaats van het lezen  

o Wordt geëvalueerd door Wim en Gaby 

 Fietshelmen in 3e leerjaar :  

o Helmpool – 15 ? 

o Wim kijkt na bij juf Kristel 

o Moeilijk om als school te verplichten indien er geen worden aangeboden 

o Luizen niet zo een issue omdat die niet langer dan 48u overleven 

 Luizen : 

o Juffen controleren maar reactie ouder zeggen dat ze behandeld worden. 

o CLB komt enkel voor individuele families. 

o Kinderen kunnen niet verboden worden om naar school te komen 

o Soms hoofdhuid beschadigd door de producten. Natkam-methode is de beste 

methode 

o Opvang :  

 Berg jassen, schoenen. Gestructureerder opbergen 

 Wim bespreekt dit met Marleen   

o Duidelijke vermelding naar ouders met kind met luizen + algemene brief indien er in 

de klas gevonden zijn. 



 

Keuken : stand van zaken 

 Koud water + afvoer 

 Kasten opgehangen  

 Nog te doen : elektriciteit verschillende circuits 

 Offerte Vepa : boiler + afvoerbuizen : Bjorn bekijkt dit verder 

Activiteiten : 

 Soepactie 18/1 

o 267 euro opbrengst 

o 40l > Kwart na 4 alles uitverkocht, Ellen reservesoep 

o Ook chocomelk uitverkocht 

o Per 10l 1 brood 

o Draaiboek : soep => Bjorn en Annelies 

 Oudermomenten 

o Groeiblaadjes 

o Oudercontacten 

o Momenten ook gebruikt worden voor selectieve oudercontacten 

o Niet mogelijk om iedereen op zelfde moment uit te nodigen 

 Wafelactie : bakken op school 

o Veldeman : donderdag deeg maken, ingrediënten aan groothandelsprijs 

o Janine De Roos, mama WendyVDB,, Griet, Davina (komt later) kunnen helpen met 

bakken 

o Annelies kan Wendy ‘s morgens helpen 

o Lijst allergieën ook in orde 

 Quiz :  

o Communicatie mail van vorige teams 

o Inhoud : overleg met Dorian gebeurd 

o Praktisch : vergadering ingepland. Zij sturen dan nog mail met uitnodiging voor 

helpers 

o Vorig jaar waren er handen te kort dus is er afgesproken dat leden van het 

oudercomité niet deelnemen aan de quiz dit jaar. 

o Datum opruim keuken moet nog afgesproken worden  

o Warmtekanon gevraagd aan Griet (Dakwerken Ferket) 

 Koekenactie : 

o Flyer meegeven op 2/2 (binnen op school voor 30/1) 

o Bestellingen binnen tegen 26/2. Bestellen bij leverancier op 5/3  

o Worden verwerkt door Karin 

o 23/3  om 19u30 zakken vullen 

  



 Buikronde : 

o Proclamatie kleuters : Wim heeft dit nog eens aangekaart bij de juffen 

o Rij ‘s middag : verschil lager/kleuter 10min/15min  

 Soms worden kinderen door (groot)ouders uit de rij geplukt, is niet de 

bedoeling 

 Kleuters hebben jas aan voor de bel gaat, lager moet dan beginnen  

 Wim houdt paar keer toezicht 

o Laattijdig 

 Nieuwe schoolpoort : aanbellen voor binnen te komen 

o  Natuurpunt : vogeltelweek voor scholen => actie niet geselecteerd  

 

Nieuwe datum volgende vergadering: 5 /3  

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 

 


