
Verslag 28/11/2018 

Aanwezig 
Ann, Nicky, Evi, Evelien, Ellen, Wendy Vdb , Wendy C, Bjorn, Filip, Nick, Diederik, Karin, Annelies 

Verontschuldigd 
Mandy , Ann Smeyers, Sarah, Griet 

Algemene vergadering 
Meester Wim, Juf Nancy 

Info uit de school 

- Halloweentocht: gaan 1.000,-  euro aan de school geven om te sponsoren 

- Stoop: aannemer vd speelplaats. Hebben vorige week het hek afgewerkt. 

Zaterdag zag Wim 2 zwarte tegels tussen de grijze tegels. 

Eén hek ging dicht met de hendel, het 2e gaat niet goed dicht 

Klink van het kleine hek is al los. 

Alles is op mail gezet 

- Achtertuin probleem met buur  schuine tallud  had beter een L-profiel geweest. Op dat 

dossier zit een advocaat. Offerte geeft aan dan als je het wil oplossen het 4.500 kost,- .  

Wim hoopt dat ze het onderling  kunnen oplossen. 

- 40 zonnepanelen met 2 omvormers: energielening … bankwaarborg … school heeft geprobeerd 

om via Ageon een energielening te bekomen omdat het via de publieke bank teveel kost. +/-

10.000€ . In theorie zou je het er op 5 jaar terug uit halen, Wim hoopt op 7 jaar.  

Enige school binnen de scholengemeenschap met zonnepanelen. 

- Fietsenstalling: 2.200 inox, 800 voor de golfplaten (1 grote lange rol) 

- Voetbalkooi: sponsering van halloween zou daarvoor gebruikt worden. Totale kosten zouden op  

+/- 3.000,-€ komen 

- Afdak zou Wim willen uitbreiden (mogelijk om de palen al aan te kopen …) 

- Interim van Carlo is verlengd  

- Melk 14-daagse start 3/12, ook gesubsidieerd. School zal zelf een aantal liters lactose-vrije melk 

aankopen. 

- Kwartierlezen (kwartiermakers): starten in december. Elke middag starten met 15 minuten (13u-

13u15) lezen. Mogelijk zullen het eerst strips zijn. Hierdoor krijgen ze meer woorden, zinsbouw, 

taal.  Het mag ook de (jommekes-)krant zijn.   

 

Voorbije acties: 

- Dag van de leerkrachten: T-shirts positief onthaald. De leerkrachten hadden hem ook aan op het 

grootouderfeest. Bedankt Mandy en Wendy 

- Grootouderdag: zat goed in elkaar. Veel positieve reacties. Dikke pluim voor iedereen. 

Hulp voor koffie was laat gevraagd omdat het laat beslist was. 

- 6/12 : Sint   50€/klas. 4 kleuter + 6 lagere + opvang + stap + trap  700€ 

Volgende acties: 

- 18/12: Oudercontact LS  Music For Life. Gluhwein, hot-dogs, warme chocomelk (24 liter), 

Fruitsap (6 liter)  Ellen gaat om chocomelk en fruitsap 

Helpers 18/12: Bjorn, Wendy VdB (14u30-16u00) , Filip (vanaf 14u30), Ellen (vanaf 14u30), Nick 

(van zodra hij kan). Evelien (tot 16u30), Wendy C (laat) 



Maandag 17/12: Bjorn en Evelien en Filip 14u30 om de tent op te zetten 

Van de grootouders is er 417€ voor Duchenne verzameld. 

Meebrengen: vuurschalen (Nick, Ellen, Wim), thermos (iedereen) 

Boodschappen: chocomelk (Ellen), fruitsap (Ellen) 

- Soepactie Vrijdag 11 januari 2019. Iedereen krijgt soep ‘s middags 

Soep maken: Bjorn, Ellen, Diederik, Filip, Annelies, Ann Me  +/- 10 liter soep per persoon 

Uitdelen:  Ann, Wendy VdB, Ellen 

- Quiz 23/2 

o Starten met vragen opmaken: Bjorn en Wendy, Nicky wil mee helpen 

o Maximaal 20 ploegen van 6 personen 

o Praktisch Petit Comité: Annelies, Ellen, Mandy, Filip, Evi 

o Geluidsinstallatie is aanwezig op school. Luc heeft wel graag een draadloze installatie 

(vragen aan Maarten  Ellen gaat dit vragen)  

o Bekijken om langs 2 kanten te beameren 

- Communie: portemonnees  Veronique stuurt de namen naar Mandy door.  

- Wafelenbak: 1 februari  

o Wie: Vragen aan oma’s  Wendy VdB. Ellen wil ook komen als ze kan 

o Deeg maken: Wendy VdB vraagt het aan Veldeman 

- Volgende actie: wafel - meegeven dat het is voor vervangen van de tonnen op de speelplaats 

Juf Nancy  Trap klas  

Kleine groep, moeten proberen zelfstandig te werken. 

Hebben een grote leercurve omdat ze individuele begeleiding krijgen. Ze krijgen 2 vraagkaarten 

die ze kunnen inzetten. 

Kinderen die schoolmoe zijn terug zin doen krijgen in school 

Veel praktische dingen: naar de winkel gaan, onderweg de verkeersborden, zelf laten bellen om 

afspraak te maken, …  

Vooral voor Nederlands en Wiskunde hebben sommige kinderen een afzonderlijk traject nodig. 

Verschillen willen ze wegnemen. 2dagen/week ook 2 hoogbegaafde kinderen.  

De kinderen krijgen meer respect voor elkaar. 

Als school willen ze het beste voor de kinderen. 

Ze proberen de basisdoelen te geven, geen uitbreidingsdoelen. 

Veel herhaling, snel verbeteren zodat er een wisselwerking is tussen leerling en leerkracht.  

Op dit moment zitten er 8 kinderen (max 10 kinderen). Ma en wo zijn het er 10  

Stap klas: 1e, 2e , 3e  

Trap klas: 4e, 5e, 6e  

- Buikronde 

o Fluo: Helm op fluo top + Octopus : beide acties worden gedaan 

 Fluohesjes: daar geraken ze er nog aan 

 Fluohoesjes: Nick laat nog weten of hij er aan  

o Moestuin: overgegaan van juf Kris naar juf Shana  Juf Shana wil er een beweeghoek 

van maken.  

 Er is niemand die de moestuin wil trekken, dus mag beweeghoek worden 

o Antipest beleid graag toelichten  

- Vaak zijn de rijen laat ’s middags en ’s avonds 

- Acties: Wim krijgt zo’n 40-tal acties per week via mail/brief. Hij kan niet op alles ingaan. 

- Avontuurlijke speelplaats. 



o Er is al eerder in zo’n acties weken/maanden tijd in gestopt. Het is dan niet leuk als je 

daarna een mail krijgt je bent niet geselecteerd.  

o Daarom doen ze nu niet mee met de actie 

- Speelplaats gaan ze wel pimpen.  

- Hoofdtelefoon  nog 10 extra besteld 

- Buikronde 

o Opvang was één keer in de sporthal - kan dit altijd?  Wim: er is geen verwarming. 

Martine is er ook vragende partij voor … misschien af en toe 

 

Volgende vergadering 
- Woensdag 9 januari 2019 

o Catering: Filip en An  

  

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 15u: 1e communie/ 
feestbeestenreceptie 
6/6: Oudercontact kleuters 
26/6: Laatstejaarsreceptie 

 

 


