
Verslag Oudercomite  vergadering 2/10/18 

Werking Oudercomité 

Samenstelling 
- Voorzitter: Ann Vandecasteele 
- Penningmeester: Kristel Tielemans 
- Ondervoorzitter: Katrien Binst 
- Secretaris: Vanessa Dewaerheid 
- Leden: Anja Cuyt, Wendy Degroef, Inge De Prijcker, Sabrina Gysels, Tania Samoy + Alex Umo 
- PR-taken worden door de ondervoorzitter gedaan 

Agenda & verslagen 
De verslagen worden in pdf op de site geplaatst zonder vermelding van de bedragen die tijdens de vergadering 
besproken worden. De agenda wordt 1 week op voorhand doorgestuurd. 

Budgetten 2018-2019 
De voorziene uitgaven voor het schooljaar worden besproken. 

T-shirts 
T-shirts werden aangekocht om de herkenbaarheid van het Oudercomité te vergroten. Ze werden de eerste keer 
gebruikt bij de activiteit van de eerste schooldag met heel veel positieve reacties. 

Woordje directie 

- Vergunning voor het afdak is verleend.  
- BOS-verhaal: de voorziene fusiedatum van 1/1/2019 werd verlaat naar 1/1/2020.  
- 2/10 vond de jaarlijkse evacuatieoefening plaats die goed verlopen is. 
- Toelichting Rondetafelconferentie georganiseerd door CEGO van 18/10. 

Terugkoppeling schoolraad 

Schooljaar 2018-2019  
- Vermoedelijk aantal kleuters: 176 kleuters op het eind van het schooljaar - er worden 7 kleuterklassen 

ingericht  
- Vermoedelijk aantal leerlingen lagere school: 274 leerlingen - er worden 12 klassen ingericht  
- Exacte cijfers zijn half oktober gekend 

Schoolreglement 2018-2019  
- Het schoolreglement van het verbond wordt gebruikt. Hier en daar zijn er enkele taalkundige aanpassingen. 
- Activiteiten: 6/10/18 spaghetti, 23/2/19 kaasavond, 4/5/19 schoolfeest 
- In december geen examens, in juni enkel 5e en 6e. Aandacht meer naar totale evaluatie gedurende jaar. Er zijn 

sprongtoetsen na elk afgewerkt blok. Er zullen 4 rapporten zijn i.p.v. 5  
- Busvervoer: pasjes via gemeente en niet meer via school  
- Ondersteuningsnetwerk: specialisten bijzonder onderwijs, extra zorg  
- GDPR: aanpassing tegen 1/9/18  

Facultatieve verlofdagen 2018-2019  
- Maandag 1 oktober 2018  
- Vrijdag 8 februari 2019  

Volgende vergadering  
Dinsdag 23/10/18 om 18u 

  



Voorbije activiteiten 

1e schooldag 
- Er werd aan elk kind een snoeprolletje uitgedeeld met een tekstje van het Oudercomité  
- Veel positieve reacties 

Komende activiteiten 

Dag van de leerkracht (5/10) 
- Er wordt een attentie voorzien 

Spaghettifestijn (6/10) 
- Taakverdeling wordt overlopen 
- Helpende handen: er zijn nog te weinig helpers voor de 2de shift. Er worden nog verschillende oproepen 

gelanceerd. 
- De desserten zijn geregeld. 
- Organisatie tombola: wordt in principe door de ouders van het 6de jaar georganiseerd. 
- Naar volgend jaar toe: 2 mobiele afwasbakken vragen aan de brouwer. 

Tweedehands skibeurs (2/12)  
- De tweedehandsbeurs wordt opnieuw georganiseerd voor winterkledij. 

Carnaval 
Idee: koekjes per klas voorzien en chocomelk 

Schoolfeest (4/05) 
- Het Oudercomité is vragende partij om mee in de werkgroep van de school te zitten om zo voor een nauwere 

samenwerking te zorgen.  

Varia 

Verrassingen  
Het OC overweegt om tijdens het jaar leuke verrassingen te organiseren (bv. ijsjes bij mooi weer, 
pannenkoeken,…). Alle ideeën zijn welkom tegen de volgende vergadering. 

Te verzamelen 
Loopfietsen, prentboekjes,… die zich in goede staat bevinden, mogen steeds aan de school bezorgd worden. 
Neem gerust contact op met oudercomite@dewindroos.net.  

VCOV 
Infosessie “Polarisering in de samenleving” 

Volgende vergaderingen 

Oudercomité OC 
- Dinsdag 6/11 
- Dinsdag 22/01 
- Dinsdag 19/03 
- Dinsdag 30/04 
- Dinsdag 12/06 Special 
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Openstaande acties 

Nr. Taak Wie Stand van zaken  Timing 

1 Carnaval   Nagaan wat we kunnen doen van zodra de 
dag gekend is 

 

2 Schoolfeest – mee in de werkgroep 
van de school zitten 

Vanessa    

3 Spaghettifestijn - tombola  Brief opmaken en aan 5de bezorgen op het 
einde van het schooljaar ivm organisatie 
tombola 

OC 30/04 

Aanwezigheidslijst 

Naam/Voornaam Functie A/V 
Kinderen in 

klas 
e-mailadres 

Ann Vandecasteele Voorzitter OC + FC A 5LA – 3LB annvandecasteele@hotmail.com  

Kristel Tielemans Penningmeester OC + FC A 5LA pieter12@telenet.be  

Vanessa Dewaerheid Secretaris OC A 5LA – 3LB  Vanessa.dewaerheid@telenet.be  

Katrien Binst Lid OC + FC A 2LA – 2KB katrien@113.be  

Anja Cuyt Lid OC + FC A 5LA anja.cuyt@telenet.be  

Wendy Degroef Lid OC A 1LB – 1KB wendydegroef@hotmail.com  

Inge De Prijcker Lid OC A 5LB – 2KB indeprijcker@hotmail.com  

Sabrina Gysels  Lid OC + FC A 3LA – 1LA   sabrinagysels@gmail.com  

Tania Samoy  Lid OC + FC A 2LA – 3KB samoytania@hotmail.com  

Alex Umo Lid OC A 2KB Alexumo2009@hotmail.com  

Machteld  Directie V   

Gert Engels Directie A   

Juf Ann Leerkracht A   

 
A: aanwezig 
V: verontschuldigd 
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