
Verslag Oudercomite  vergadering 24/04/18 

Goedkeuring vorig verslag 

Woordje directie 

Frietjesweek: een activiteit gekozen door de leerlingenraad. Er zijn veel helpende ouders en grootouders, wat 
zeer aangenaam is.  
Er volgt nog een milkshake-dag in juni. 
 
Bib-mobiel: caravan van gemeente Machelen (Machobiel) vol boeken staat op speelplaats. Elke klas mag om de 
beurt er langsgaan om boeken te kiezen. Die blijft 3 weken staan. 
 
Speelgoedkoffer – werd overhandigd. Foto’s op site zetten OC. 
 
Talentennamiddagen (talenteneiland) is een succes. Al 4 van de 8 eilanden zijn gepasseerd. Elk kind kleurt aan het 
einde het eiland groen/oranje/rood afhankelijk van of ze het graag deden/goed konden,….  
 
40 kinderen op de wachtlijst.  

Terugkoppeling schoolraad 

Komende activiteiten 

Schoolfeest 2/6/2018  

Leerkrachten zullen activiteiten voorzien. OC en ouders kunnen wel eten voorzien. 
 
OC: Frieten, curryworst, chickennuggets en ijsjes.  
 
Er zullen ouders zijn met Marokkaanse koekjes en thee staan en een kraampje met suikerspinnen.  
 
13u00 school open – eet en drinkstanden klaarzetten.  
13u30 – 16u00 - workshops 
16u00 slottoneel 
16u30 Free podium 
  

Proclamatie 6e jaars 28/06/2018 

De leerkrachten zijn het aan het uitwerken. Het oudercomité bekijkt of ze kunnen meehelpen. 

Varia 

- Betaling schorten en linnenzakjes in orde, en afgeleverd – opgeborgen op school. 
 

200 bedrukte zakken -42 (6e leerjaar) - 45 (2e leerjaar) 
Sponshanddoeken (voldoende voor 2019) 
Schorten 
Mutsen (voldoende voor 2019) 

  
 Eventueel zak aan kindjes kleuterschool geven  voor heen en weer knutselwerkjes.  
 

- Actie ketnet – rode duivels? Iets mee doen?? 
 

 



Volgende vergaderingen 

Oudercomité OC 

 
FC:  08/05 
OC:  29/5 – 12/6 SPECIAL EDITION 

Openstaande acties 

Nr. Taak Wie Stand van zaken  Timing 

  Herkenbaarheid OC– idee T-shirts 
uitwerken 

Sabrina lopende  

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

Allen Verschillende teksten gemaakt om  
oudercomité te promoten en helpende 
handen te zoeken 

 

  Bijdrage van OC voor de afsluiter 
3de kleuterklas 

Juffen 
3K + OC 

Mogelijke optie: spaghetti?? Iets anders? 
Stand van zaken opvolgen  

Mei ‘18 

  Nieuwe datum vastleggen 
Tweedehands skibeurs 

  Mei ‘18 

  Communicatietaak: kaartjes en 
postzegels aankopen 

Katrien   

  Zoeken naar verticale frigo’s Anja Via Al-verhuur  

  Fluofuif OC Idee voor volgend jaar: tijdens de fluofuif 
overwegen om voor de ouders een drankje te 
voorzien zodat ze ter plaatse kunnen blijven. 

Sept ‘18 

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 V 6LA – 3LB pieter12@telenet.be  

Vanessa Dewaerheid Secretaris OC V 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  

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

Machteld  Directie A   

Gert Engels Directie    

Juf Bieke Leerkracht A   

Juf Lena Leerkracht A   

 
A: aanwezig 
V: verontschuldigd 

mailto:annvandecasteele@hotmail.com
mailto:dominique.teughels@telenet.be
mailto:pieter12@telenet.be
mailto:Vanessa.dewaerheid@telenet.be
mailto:katrien@113.be
mailto:anja.cuyt@telenet.be
mailto:wendydegroef@hotmail.com
mailto:indeprijcker@hotmail.com
mailto:sabrinagysels@gmail.com
mailto:samoytania@hotmail.com

