
VERSLAG OC  20 OKTOBER 2015 

 

Aanwezig : Dominique, Jurgen, Gert, Greet, Christian, Inge, Sabrina,  

Veerle De Nutte, Veerle Vanstraelen, Ann Vandecasteele, Kristel, Rudy, 

Annelies 

Verontschuldigd :  Heidi, Nathalie, Wendy, Lieve, Anja 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Goedkeuring vorige verslag 

Vorig verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Website 

Opvolgsysteem voor de klassen.  Meester Robin volgt eventuele problemen op. De verslagen van 

het oudercomité worden voortaan rechtstreeks op de site gepost en niet langer per e-mail 

verstuurd. 

Vraag : Facebookaccount aanmaken voor oudercomité. 

Antwoord : Doen !  

 

3. Woordje directie 

 Van 21 tot 29/11 is het voorleesweek.  De kleuterschool doet mee, ook sommige klassen 

van de lagere school. Ouders worden per brief geïnformeerd. 

 Schoolreglement zal herschreven worden naar ‘kinderreglement’ (mag voetballen op de 

speeplaats, ja of nee?) 

 Week 12 oktober vond evacuatieoefening plaats. Ze is vlot verlopen. Gaat om een 

aangekondigde oefening waarbij iedereen binnen de 3 minuten buiten moest staan.  Een 

onaagekondigde oefening volgt. 

 Er is voor 5de en 6de jaar vraag naar typlessen (dactylo).  Deze zullen ingevoerd worden. 

 Situatie vluchtelingen : asielcentrum Vilvoorde zit vol.  124 personen waarvan 28 

minderjarigen.  Mogelijk ook toekomstige impact op scholen Machelen. 

 Vorig jaar was er sprake van het opmaken van een inventaris van de talenten van de 

ouders. Schooldirectie zal een voorstel uitwerken. 

 Schoolraad : 

 Kleuterschool: nu 139 kleuters ingeschreven + 34 instappers erbij = 173 in totaal. 

3 kinderen ingeschreven voor schooljaar 2016 

 Lagere school: 257 kinderen 

 Werken rond leesbevordering (meer motivatie + leestechniek + leesbegrip) 

 M-decreet: meer taken weggelegd voor leraars en kinderen bij overgang van 

buitengewoon onderwijs naar lagere school.  Bv. slechthorend kind 

 Werkgroep lagere school om speelplaatswerking te verbeteren (bv. speelplaats 

herinrichten, spelletjes organiseren zoals bv. voetbaltoernooi) 

 Nascholing voor een beperkte groep leerkrachten 



 Overzicht infrastructuurwerken (reeds uitgevoerd en gepland) 

 Er komen 2 drankfonteinen bij (1 voor kleuters, 1 voor lager) 

 Vraag : is bijkomende vuilnisbak nog nodig 

 Idee voor composthoop (voorstellen kunnen nog doorgegeven worden) 

 

4. Eetdag 

Er zijn 400 voorinschrijvingen.  Er worden een honderdtal reserveplaatsen voorzien. Voorstel om 

op einde van de avond papier op te hangen voor verkoop van resterende saus tegen kostprijs. 

 

5. Varia 

 Franse les is niet schriftelijk in vergelijking met andere scholen (niet conform leerplan) 

 Sneeuwklassen 6de leerjaar : volgend jaar 3 klassen, in principe ook voor de 3 klassen 

sneeuwklas. 

 Water te voorzien bij volgend oudercomité 

 Infano : vraag tot begeleiding te voorzien bij huistaken 

 Poortje vooraan aan speelplaats is overdag nog veel los. Antwoord directie: zal bekeken 

worden 

 Vraag naar vrije dag met jaar markt Vilvoorde. Antwoord directie : is niet voorzien 

 Vacature voor secretaresse staat niet meer open.  Tijdelijke kracht heeft goed werk 

geleverd qua sponsoring. OC wenst haar uitdrukkelijk te bedanken voor het geleverde 

werk. 

 

 

 


