
Verslag OC 27 juni 

Aanwezig:  Dominique, Anja, Sabrina, Veerle VS, Inge, Ann VDC, Greet, Chris, Wendy, Lieve 

Verontschuldigd: Kristel, Heidi, Veerle DN, Rudy, Jurgen, Kristel 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het vorig verslag werd goedgekeurd. 

2. Opvolging varia 

Probleem Verkeersveiligheid: Machteld gaat afspraak maken met politie (augustus). 

3. Evaluatie schoolfeest 

opmerkingen 

 Weer weinig helpers 

 Vrijdag later beginnen aan opbouw? 
Duidelijk formuleren dat later komen altijd mag. Wel eind uur meegeven. 

 Voor volgende BBQ: rechtstreeks aan Lens vragen? 

 Brouwer: 
o Volgende keer betere tab vragen (is ook doorgegeven aan brouwer) 
o Camionette is handig, maar dit jaar was er geen plaats voor 

 Veel water – veel mojito – weinig sangria 

 Fruit dat nog in diepvries lag is doorverkocht aan de chiro 
Greet stuurt afrekening 

 Te veel limoen gekocht – te weinig munt – te weinig alcohol 

 Altijd voor ogen houden dat we met vrijwilligers werken – we runnen geen bedrijf 

 Zorgen dat we op tijd beginnen – te weinig volk aanwezig om 13u 

 Pijlen en lintjes zijn nog niet allemaal weg 

 

4. Woordje directie 
 Fruitschillers 

o Liep moeilijk dit jaar 
o In januari nieuwe oproep doen? 
o Lijst reserve schillers maken? 

 Bus wordt betalend. Vanaf volgend jaar 60 € per kind voor een volledig schooljaar. 

 M-decreet: In het Buitengewoon onderwijs vallen een aantal plaatsen weg. Die mensen krijgen een 
andere job en hun kennis kan ingezet worden in andere scholen. 
Onze school heeft een project ingediend. Hierdoor zal er volgend jaar iemand, leerkracht of 
paramedicus, 9 à 11 uur per week op school zijn. Hij/zij kan enkel in de klas, ter ondersteunign van 
de leerkracht, ingezet worden. 

 Volgend jaar : 125 jaar de Windroos 
o 23/10 (nieuwe datum!) 

Dankviering – receptie – reünie 
o 12-13/5: Circus 

 

5. Bestuur 
 Voorzitter Lieve 

 Ondervoorzitter Rudy 

 Penningmeester Kristel 

 Secretaris Dominique 

 Communicatie Chris 

 



6. OC in het algemeen 

Omdat secretarisfunctie niet ingevuld geraakt, omdat we moeilijk medewerkers vinden,… hebben we 
als bestuur de rol en werking van het OC helemaal in vraag gesteld. 
We willen bv heel erg inzetten op een open communicatie. We hopen meer ouders te bereiken. 

Het bestuur zou, regelmatig, met de directie willen samen zitten.  Op dit overleg kunnen dan telkens 
zaken uit het OC besproken worden. Ook informatie, vragen vanuit de directie kunnen langs deze 
weg doorgegeven worden. 

Machteld gaat dit met Gert bespreken. Tegen 15/7 heeft bestuur antwoord nodig.  
We zijn steeds bereid om hierover verder uitleg te geven. 

7. Afscheid Greet 

Een hele dikke dankjewel voor al die jaren hard werken! Geniet van de flesjes wijn. 

8. Varia 
 Mariabeeld 

o Dit is een tijd geleden weg gehaald omdat het begon af te brokkelen. Komt dit nog terug? 
o Vervangen door iets anders? 

 Wie kiest de fotograaf van de eerste communie? 
Dit jaar waren het geen goede foto’s.  
Voor volgend jaar: Melina (mama Noah)? Tom VandenBosschelle (papa Nora en Lenn)? 

 Voetbaltornooi 
School is hier helemaal niet bij betrokken. Ze hebben enkel de briefjes meegegeven. 
Voor heel wat ouders was dit niet duidelijk. Het leek van de school uit te gaan. 


