
Verslag Oudercomite  vergadering 14/11/17 

Goedkeuring vorig verslag  

- Correcte e-mailadres Katrien Binst  
- Sabrina laat weten geen lid te zijn van het feest comité  

Stand van zaken acties 

Nummer Taak Wie Stand van zaken 14/11 Timing 

1 Herkenbaarheid OC– idee T-
shirts uitwerken 

Sabrina lopende  

2 Herkenbaarheid OC – namen 
leden OC op site plaatsen 

Vanessa We gaan een groepsfoto maken 
volgende vergadering 

 

3 Klasverantwoordelijke: 
Voorstellen formuleren om er 
één voor elke klas te vinden 

Allen Verschillende teksten gemaakt 
om zowel het oudercomité te 
promoten, als helpende handen 
te zoeken 

ASAP 
 

4 Incovo-project: wordt erop 
ingegaan?  

Directie Deadline is eind dit jaar – het 
wordt bekeken maar de 
bedoeling is wel om eraan deel 
te nemen 

31/12 

5 Mogelijke bijdrage van het OC 
voor de afsluiter van de 3de 
kleuterklas bekijken – 
spagehtti?? Iets anders  

Juffen 3K + OC  Mei ‘18 

6 2de handsbeurs: flyer 
ontwerpen 

Vanessa   klaar 

7 Carnavalstoet: Organisatie 
wafels en chocomelk 

OC  16/01/2017 

8 Naschoolse opvang: is het 
mogelijk om kinderen hun 
huiswerk te laten maken 

OC Vanaf 16u30 is er de 
mogelijkheid om huiswerk te 
maken. 
Nakijken op de site deel Infano  
en anders wist je dat op onze 
site zetten 

1/12/2017 

9 Oudercomité promoten Katrien Verschillende teksten gemaakt 
om zowel het oudercomité te 
promoten, als helpende handen 
te zoeken 

 

10 Oproep fietsen & helmen 
uitwerken 

Katrien   

Sneeuwschool 

- In samenspraak met de school wordt beslist om als volgt bij te dragen: 
o Linnenzak met badhanddoek per leerling 
o 20% van de opbrengst van het spaghettifestijn (dranken en spaghetti – dessert en Tombola gaan 

reeds integraal naar skischool. 
- Voorstel om mutsen vanuit OC aan te kopen 



Budgetten OC naar school toe 

- Het OC voorziet een bijdrage voor de “rustige hoek” De school bekijkt hoe het budget nuttig gebruikt kan 
worden. Ook voor de herinrichting van het sportveld is er nog een bijdrage beschikbaar. 

- Het OC maakt budget vrij voor initiatieven van de leerlingenraad te steunen.  
o Voorstellen 2017-2018: filmdag, frietjesdag, milkshakedag, speelhuisje voor de lagere school, 

extra speelgoed voor het speelgoedhuisje,…  
Juf Els en meester Geert begeleiden de leerlingenraad.  

Woordje directie 

- Er wordt gekeken hoe er opnieuw meer groen in de school kan ingevoerd worden 
- Leerlingenraad: 

o Nieuwe leerlingenraad is samengesteld met vertegenwoordigers van het 4de, 5de en 6de leerjaar 
o De school gaat de leerlingenraad meer op de voorgrond gezet worden 

- Tijdens de voorleesweek staan de papa’s centraal. Er komen vooral in de jongere jaren ouders voorlezen 
maar in het 5de en 6de is er momenteel nog niemand. 

- Er komen ook auteurs lezen tijdens de Boekenmaand in maart. 
- Project “Warmste week” is lopende. 
- Tijdens de kerstviering wordt opnieuw een inzameling gedaan. 
- Voor de verkeersweek werd een aanvraag gedaan voor subsidies om fietsen aan te kopen. 

Terugblik op spaghettifestijn 

- Het spaghettifestijn was een succes. Mede dank zij alle hulp van ouders en vele leerkrachten. Hun 
schouders hebben zeer veel werk gedragen en dat mag zeker nog eens gezegd worden. 

- Gezien een groot deel van de opbrengst van het Spaghettifestijn ten voordele van de Sneeuwschool is, zal 
de komende jaren een groter engagement van ouders en leerlingen van het 6de leerjaars gevraagd worden 
(bv. leerlingen van het 6de leerjaar ook laten afruimen,…). 

- Nood aan andere drankenfrigo’s – staand model?? 
- Soms liep de wachttijd op, we evalueren hoe dit volgend jaar beter kan. 

Komende activiteiten 

2de handsbeurs kleren sneeuwschool (3/12) 

- Concept: Tweedehandsbeurs skikleren voor kinderen van 0 tot 16 jaar: broek, jas, kousen,    
handschoenen, bril, muts, helm,… 

- Flyer werd opgemaakt en verspreid via website, facebook, op papier aan de leerlingen, + 6de jaars van vorig 
jaar. 

- Stand van zaken inschrijvingen: 2 

Schoolfeest 2018 

Thema: activiteiten gebaseerd op de verschillende werelddelen 
Voorstel is om een werkgroep leerkrachten & oudercomité te starten 
 

Proclamatie 6e jaars 

Voorstellen om de receptie mee te verzorgen  latere vergadering 

Terugkoppeling schoolraad 

Volgende onderwerpen werden besproken op 17/10: 
- Bespreking van leerlingenaantal op 1 september 2017 
- Bespreking prioriteiten en nascholingsplan 2017-2018 
- Infrastructuur stand van zaken 

o Aanleg sportveld 



o Kleutertoiletten bijplaatsen in eerste kleuterklas 
o Schoolcapaciteitsproject binnen de gemeente Machelen 

- De volgende Schoolraad vindt plaats op 20/2 

Varia 

- Franse les: 
o Evolutie Franse les: er werden sinds begin september aanpassingen doorgevoerd naar tevredenheid 
o De vraag wordt uit het eerste leerjaar gesteld om Franse les vroeger in te voeren en eventueel zelfs 

op een woensdag in de naschoolse opvang. De vraag wordt door de directie bekeken. 
- Brooddozen in frigo? Mogelijk? 
- Repaircafé organiseren om in de verkeersweek fietsen te laten herstellen door vrijwilligers 
 

Volgende vergaderingen 

Feestcomité 

8/5 (schoolfeest 2/6) 

Oudercomité OC 

16/1 – 27/2 – 24/4 – 29/5 – 12/6 SPECIAL EDITION 

Aanwezigheidslijst 

Naam/Voornaam Functie A/V 
Kinderen in 

klas 
e-mailadres 

Ann Vandecasteele Voorzitter OC + FC A 4LB – 2LA annvandecasteele@hotmail.com  

Dominique Teughels Ondervoorzitter OC + FC A 6LB dominique.teughels@telenet.be  

Kristel Tielemans Penningmeester OC + FC A 6LA – 3LB pieter12@telenet.be  

Vanessa Dewaerheid Secretaris OC A 4LA – 2LA  Vanessa.dewaerheid@telenet.be  

Katrien Binst Lid OC + FC A  katrien@113.be  

Anja Cuyt Lid OC + FC A 4LC anja.cuyt@telenet.be  

Wendy Degroef Lid OC A 3KB – instap wendydegroef@hotmail.com  

Inge De Prijcker Lid OC A 4LC – 1KA indeprijcker@hotmail.com  

Sabrina Gysels  Lid OC + FC A 2LB – 3KA   sabrinagysels@gmail.com  

Isolde Meylemans Lid OC   isolde.meylemans@telenet.be  

Tania Samoy  Lid OC + FC  1LA – 2KA samoytania@hotmail.com  

Machteld  Directie A   

Gert Engels Directie    

Juf Silvia Leerkracht A   

 
A: aanwezig 
V: verontschuldigd 
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