
Verslag OC 15 september 

Aanwezig:  Dominique, Anja, Sabrina, Wendy, Veerle DN, Nathalie, Inge, Ann VDC, Greet, Chris, 
Rudy, Lieve 

Verontschuldigd: Kristel, Heidi, Ann DR, Veerle VS 

 

1. Welkom 

Nieuw schooljaar, nieuw begin met inzet van iedereen 
Welkom aan de nieuwe leden! 

2. Infoavond: 

Lage opkomst vanuit OC. Jammer. Het is voor iedereen moeilijk en druk. 
Moeten we dit nog blijven doen? 
Bij de lagere school zijn er niet zo veel ouders iets blijven drinken. Heeft dit te maken met de verschillende 
momenten? Slechte weer? Bij de kleuters was het wel nog een succes. 
Voorstel: In juni al vast leggen wie wanneer komt helpen? 

3. Goedkeuring vorig verslag 

Bvorig verslag werd goedgekeurd. 

4. Opvolging vorige varia 

Facturatie bij Infano: Er waren probleem door de wissel tussen twee systemen. Alles is wel goed recht 
gezet. 

5. Woordje directie 

 Er komen heel wat activiteiten in het eerste semester waarbij ouders gevraagd wordt iets te kopen: 
appels, wafels, kerstkaarten 

o Kerstkaarten laten vallen? Mag! 
o Andere voorstellen: 

 Mini kerstrozen? Witte en rode? 
 Wafels: ook carreconfituur?  
 Paaseitjes? Truffels? 
 Meer spreiden over het jaar? 

 Feedback inhoud infoavond: 
o Het was goed. De school is op deze manier zeker dat iedereen dezelfde informatie krijgt. 
o Kleuters: waarom pas tweede week september? Waarom niet tijdens de opendeur al meer 

informatie geven? 
o Pictogrammen bij de kleuters:  

 duidelijk maar misschien beetje betuttelend, 
 veel kruisjes maar ze zijn wel nodig 

 De brieven voor de kleuterschool hebben aan de voorkant gewone tekst, achterkant met veel 
pictogrammen. 

 Meester Ronny doet stage bij de kleuters. Hij werkt een project uit rond buiten spelen. 

6. Data volgende OC 

15/9 OC 

20/10 OC – voorbereiding eetdag 

24/10 Eetfestijn 

8/12 Special edition 
= samen gezellig gaan eten. Iedereen betaalt 30 € voor 
het eten, het OC betaalt de drank. 
Greet informeert of Kaffee FM kan. 

16/2 OC 



12/3 Kaasavond 

12/4 OC 

24/5 OC – voorbereiding schoolfeest 

28/5 Schoolfeest 

28/6 OC 
 

7. Bestuur 
 Bedragen voor de bijdragen: 

o Per kind 8 € 
o Zak sint/klas 40 € 
o Sneeuwschool: 20 €/lln in kostprijs 

 Totaal: ongeveer 5000 € 

 Extra investering: sportveld? Drankfonteintjes? Vuilbak bij kleuters? 

 De school mag reeds een vuilbak bestellen. 

8. Eetdag 

 Terug spaghetti, ook vegetarisch, ook mix (royal) 

 Werklijst staat al op de site. Je kan je al engageren om een bepaalde shift te doen 

 Voorinschrijvingen:  
o vooraf inschrijven, betalen aan de kassa 
o ook ex-leden verwittigen! 
o ook meegeven begin oktober,  
o ook binnen tegen 16 oktober,  
o alle soorten vermelden 

 Week eetdag flyer met boodschap ook welkom zonder inschrijving 

 Bonnetjes voor verschillende schotels ipv briefjes op tafel 
reeds in envelopjes klaar maken 

 Nootjes bij aperitief? 

 Tafels minder dicht bij elkaar zetten 

 Turnzaal ook gebruiken 

 Werklijst mag je al invullen via site 

 Mailbox: groep leerkrachten maken en uitnodigen om de werklijst aan te vullen 

9. Varia 

 Datum info skireis: 
o De brief komt deze week 
o Infoavond zou in september moeten zijn 

 Klas volgen geeft error 
o Antw: Dit wordt zo snel mogelijk opgelost 

 Oudercomite op de site volgen! 

 Vanaf nu alleen reageren aan oudercomite, niet reply to all 

 Verslag: invaller nodig op .... 

 Vraag van juffen: mag er nog een kinderdisco georganiseerd worden voor de kleuters? Chris wil 
komen draaien 

 Activiteiten: ook activiteit per klas als herinnering? 

 Poort van het sportveld staat overdag open 
o Antw: Dit zou niet mogen. 

 Kunnen er taken gemaakt worden tijdens de avondopvang.  
o Antw: Ja, Pas om half vijf, individueel, zonder begeleiding 

 Schoolfeest: muziek stond erg luid, muziek uit refter of uit hogere klassen 

 Het keukenmateriaal: mesjes, ... is aan vervanging toe 

 Soep: Soms geen soep? 
o Antw: Er is probleem met de soep. Er wordt regelmatig te weinig geleverd. Het wordt 

opgevolgd 

Volgende vergadering FC: 5 oktober om 20u bij Lieve 
Volgende vergadering OC: 20 oktober om 20u 


