
Verslag Oudercomite  maandag 16/4 

Aanwezig : Wendy VDB, Bjorn, Diederik, Kimberley, Annelies, Karin, Wendy C, Nick, Ellen, Meester 

Wim, juffen K3 (An en Judith) 

Afwezig : Evi, Griet, An, Ann, Sarah, Davina, Mandy 

Algemene vergadering: start +/- 20u30 

Info uit de school 

 Verkeersveiligheid : vergadering gemeente 

o Chris Van Duyse zag in dat de veiligheid kon verhogen  

o Voorstel tot fietssuggestiestroken langs beide zijden van de straat tussen route en 

Pannenhuisstraat. Hier kunnen mensen dan op aangesproken worden indien ze zich 

er toch op parkeren. 

o Verticaal parkeren aan kerk kwam ook ter sprake. Dit wordt afgeschaft bij heraanleg 

kruispunt Pannenhuisstraat/Koebrugstraat wegens te gevaarlijk. 

o Slagbomen in straat was de gemeente niet echt voorstander van. Ze vrezen voor de 

auto ‘s die zich gaan omkeren en zo voor onveiligheid en gevaar zorgen. 

o Voorstel fietsstraat ? 

 Actie Sporting lokeren : 12/5 gratis naar de voetbal. Ouders/Grootouders aan 5 euro 

 Zeeklas : oplossing voor de fietsen. Vorige keer had Van De Casserie deze verplaatst maar 

door wijzigingen in zijn wagenpark ging dit niet meer. Er zullen 2 papa’s de fietsen brengen 

en 2 andere deze opnieuw ophalen.  

 200ste leerling is gestart. In totaal 203 nu. We eindigen het schooljaar met 206 

o Artikel Nieuwsblad op 17/4 

 Proclamatie 3e kleuterklas :  

o Liever intiem moment met kleuters 

o We tellen af in de klas naar de vakantie 

o Bij laatste dag eerst de 3e kleuters afroepen die sprong maken naar 1e leerjaar 

daarna dan de echte schoolverlaters. 

 Speelplaats : redelijke offertes binnengekomen. 50 cm schraalbeton onder de klinkers. 

Voorstel van de aannemers om dit tot de helft te brengen in combinatie met steengruis 

De offertes kwamen al meer in de richting van het vooropgestelde budget. 

 Gracht gaat uitgekuist worden tot aan de Abelendreef 

 Tuindag : draad aangebracht van 1,5m om gracht af te schermen, algemene opruimwerken 

 Maarten heeft aansluiting gelegd voor de gewone stopcontacten en licht. Er ontbreekt enkel 

nog een kabel voor de boiler. 

 Sporthal : hoekpannen nog altijd geen uitsluitsel over.  Advocaten zouden dit op korte 

termijn kunnen afhandelen en zich niet beroepen tot hun recht op uitstel.  

 Opmerking Koekenactie :  

o 3e kleuter : Ayden met de bus moest 10 zakken meebrengen . afgesproken met 

ouders voor ophaling op vrijdag. 



o Enige opmerking voor de rest is alles redelijk vlot verlopen. We zien of het volgend 

jaar terug tijdens een oudercontact kan 

 

Leerkracht : Juf 3e kleuterklas 

Evaluatie Voorbije activiteiten : 

 Koekenactie 

o Vlot verlopen bij het zakken vullen 

o Geen zakjes meer in de kast steken van de klassen -> opletten in toekomst 

o 2 zakjes verdwenen wss  ten onrechte meegenomen. Deze zijn vervangen door 2 van 

de 6 reserve. 

o Etiketten gescheurd ? Zakjes zijn herverdeeld bij de opvang.  

o Rekening verdeelde restjes moet nog opgesteld worden 

o Marge voor bestellingen te klein : Leverancier was niet meer zo vriendelijk na 

zoveelste aanpassing. 

o Periode tussen flyer en afleveren => 1 maand 

o Wie doet draaiboek ? Annelies + Wendy C 

Veiligheid : 

 Enkel naar fietsers toe om specifiek te richten op het dragen van de helm 

 Veiligheidshesjes worden wel gedragen maar helmen blijkt veel moeilijker 

Komende activiteiten : 

 Feestbeestenreceptie : 5/5 16u- 18u30 

o Petit Comité : Wendy C, Annelies, Karin,.. 

o Wie komt er helpen ?  

 Frituurpan : we mogen deze van school gebruiken wel nog frituurvet 

aanschaffen  

 Receptie vanaf 14u30: Bjorn, Wendy VDB, Evelien,Sarah.. + ???  

 Schoolfeest : kraampje OC 

 28/6 Laatstejaarsreceptie : OC bestelt drank en helpt met bediening 

 Laatste jaarsontbijt : OC sponsort, enkel nog laten weten hoeveel leerlingen   

 29/6 VM : Ijsjes : afhankelijk van overschot => Aldi clownijsjes + waterijsjes 

Buikronde : 

- (Groot)ouders van nieuwe kinderen informeren over afspraken rond ophaling kinderen.  

Nieuwe datum volgende vergadering: 4/6 

Volgende keer nodigen we een zorgjuf uit. 

  



Activiteiten:  

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 

 


