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Aanwezig 
Wendy VdB, Wendy C, Griet, Mandy, Bjorn, Ellen, Sarah, Evi,  Evelien, Nick, Diederik, Nicky, 

Veerle, Karin 

Verontschuldigd 
Annelies, Ann Smeyers, An De Meersman 

Algemene vergadering 
Vragen aan Wim: 

- 6e loopt op straat tijdens turnles:  

o ja er wordt overgestoken met de leerkracht turnen.  

o Er komt op de speelplaats een 100m-parcours waar ze op kunnen lopen zodat de 

straat niet meer nodig is. 

- Groener maken van de speelplaats  

o Voorlopig andere prioriteiten maar er komen zeker nog zaken op de speelplaats. Er 

moet altijd rekening gehouden worden dat er voor bepaalde activiteiten ruimte 

nodig is. Om een beetje kleur te brengen zullen de gemetste banken tegen de 

Nijntjesklas geschilderd worden door de kinderen van het 3e leerjaar 

- Tuimelhuisje, caravan, …   Wim wil er een bouwproject van maken vanuit het VTI (mogelijk 

meerder huisjes naast elkaar) 

- Regeling rond voetbalkooi voor 1e 2e ….  iedereen heeft evenveel tijd om te gaan 

voetballen. Dit wordt opgevolgd door het toezicht. Deze regeling hangt uit op de 

voetbalkooi.Tijdens de opvang is er geen regeling. 

- Vullingen voor de pennen?? Waar worden die wel/niet gebruikt. 

o Gom pennen worden niet meer in alle klassen gebruikt. De juf beslist dit.  Dit gaat 

van het klasbudget af.  

- Turn T-shirts zijn te groot, kunnen er geen kleinere maten besteld worden? 

o Positief is dat de nieuwe blauwe T-shirts duidelijker zichtbaar zijn 

o De kleinere mogen ook een vervang T-Shirt (een blauwe)  

o Wim gaat navragen of er kleinere maten zijn bij een nieuwe bestelling.   

- Middageten? Zijn er regels (wanneer krijgen ze een stempel??) 

o 3 en 4 gebruiken de trapklas als refter. Ze hebben 3 en 4 uiteen gehaald en gaan nu 

om de beurt eten. In de klas van het 5e wordt er gegeten door 5 en 6, lln van 1 en 2 

eten in de eigen klas.  

o 2e en 3e kleuter in de kleuterklas. JKN en JKI ook in de kleuterklas.  

o De school gaat ervan uit dat wanneer ouders de korsten meegeven deze ook moeten 

opgegeten worden. Wim ging het toezicht hier nog eens aan herinneren.  

- Stand van de omheining, … poort komt hopelijk tegen de herfstvakantie. Als ouders te laat 

komen dan moeten ze aanbellen. 

- Volgende week donderdag is het OOG. Hopelijk wordt hier het verkeersplan van de 

gemeente toegelicht.  

- Leesboekjes …. De leesmama/papa moeten niet meer dobbellezen als ze dat niet graag doen. 



Info uit de school 

- Steentjes op de speelplaats: klacht naar de bouwfirma. Er zijn al 2 valpartijen geweest. Ze 

moeten bijvoegen met de juiste diameter zand.  

- Afdak voor de ketel. Om reglementair in orde te zijn werden hiervoor platen besteld. 

o Daarna afdak voor de fietsers (indien mogelijk voor de winter) 

o Daarna de voetbalkooi 

- Leerlingen: aantal staat nu op 197 

- 4e leerjaar Juf Julie neemt over van Meester Carlo tot aan de herfstvakantie 

- SteenGoedfeesten: 615 eters (record) 

- Uitgestelde koffie: 59€ aan cash geld, 60€ aan drankbonnen. 

Dit wordt herhaald bij elke activiteit van de school. Niet alle ouders willen dit aannemen 

- Stapklas heeft nieuwe meubels gekregen.  

Dag van de leerkracht zit op schema 

- 05/10 

- Dag van de medewerker komt er ook nog aan 

- [feedback 21/10] Leerkrachten vonden het allemaal zeer leuk 

Chrysanten 

- Levering op school op 16/10 

- Helpers:  

o Wendy VdB, ma van Wendy VdB, Wendy C, Evelien, Diederick, Ellen, Ann Smeyers 

 Wim en Diederick zorgen voor aanhangwagen, Ellen zorgt voor camionet. 

o Iemand moet ’s middags hier staan 

o Juffen en meesters nemen chrysanten mee als ze naar huis rijden. 

- [feedback 21/10] Recordverkoop 606 chrysanten. alles vlot verlopen dankzij voertuigen van 

Diederik, Ellen, Griet, Karin, Wendy VDB, Wendy C.   

Sint 

- Klasbudget geven of eventueel inrichting van speelplaats. Wordt nog in beraad gehouden  

Music For Life: 18/12 

- Wim vraagt of OC ook kan helpen. 

- Bjorn, Ellen , ….  

- We gaan dit nog op volgende vergadering bespreken 

Soepactie 

- Niet op oudercontact kleuters omdat dit op een woensdag is (30/01) 

- Misschien eens op een ander dag omdat dit wel zeer positief onthaald wordt door de ouders 

en kinderen. 

Volgende vergadering 
- Volgende vergadering woensdag 28/11 

- Catering: Ellen en Bjorn 

- Juf Nancy uitnodigen (stap-trap klas) 

 



Activiteiten oudercomité 

September 29/8-4/9: Infoavond 
8-9/9: Steengoedfeesten 

Oktober 5/10: Dag vd leerkracht 
17/10 : Chrysanten 

November 8/11: oudercontact L1 December 6/12: Sint 
18/12 Oudercontact LS 

Januari 20/1: receptie STG/OC 
30/1: oudercontact kleuters 
31/1: Dag vd directeur 

Februari 1/2: Wafels op school  
23/2: Quiz 
 

Maart 25/3 Koekenactie April  

Mei 2/5: Oudercontact LS 
Za 4/5 14u: Plechtige 
communie 
11/5: schoolfeest 

Juni 1/6: 1e communie 
6/6: Oudercontact kleuters 
29/6: Laatstejaarsreceptie 

 


