
Verslag Oudercomite  vergadering 16/01/18 

Goedkeuring vorig verslag  

Vorig verslag wordt goedgekeurd. 

Woordje directie 

- Warmste Week: succesvolle editie. Bijdrage voor de vzw Theya zal aangewend worden om uitstappen te 
organiseren voor kinderen uit kansarme gezinnen. 

- Subsidiedossier Mobiliteitsproject: De school heeft een dossier bij de provincie ingediend waarvan voor 
80% subsidies kunnen ontvangen worden. Er is een positief antwoord van de Provincie. De bedoeling is om 
hiervan 11 fietsen aan te kopen voor de lagere school en 5 loopfietsen voor kleuterschool evenals nog wat 
klein materiaal (fietspompen, sloten,…). 

- Infrastructuur:  
o Sportveld is klaar maar grasveld is omwille van het seizoen nog niet in gebruik 
o Fietsenstalling is in gebruik genomen 
o Voor de stille hoek zou een afdak moeten voorzien worden van ongeveer 6m*6m. Hiervoor 

werden al door de school offertes gevraagd. Het oudercomité bevestigt dat zij hier ook een 
bijdrage voor voorzien. 

o Capaciteitsproject: het aangepaste ontwerp van de architect wordt deze maand verwacht. 
- De vraag werd 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. 
- Project “Op zoek naar schatten”: 

o Kleuterschool gaan een project van 14 dagen doen over Piraten  
o Voor de lagere school wordt het een klasoverschrijdend project waarbij het de bedoeling is dat de 

kinderen hun talenten ontdekken. 
- Bijdrage voor de sneeuwschool van het Oudercomité is geregeld 
- Leerlingenraad: het oudercomité bevestigt de bijdrage. Het voorstel zou zijn om bij te dragen voor een 

speelgoedkoffer voor het sportveld. 
- Uitnodiging naar het oudercomité voor de Nieuwjaarsreceptie van de school. 
- INCOVO-project: de school heeft eind december het projectdossier Mooimakers ingediend met als 

belangrijkste doelstellingen: 
o Het zwerfvuil op de speelplaats aanpakken. 
o Lessen rond afval / zwerfvuil/ voorkomen /sorteren/recycleren organiseren in elke graad 
o Financiering van nieuwe vuilnisbakken  
o Het dossier werd ondertussen goedgekeurd 

Terugblik tweedehandsverkoop 

Eerste geslaagde editie: 4 verkopers, een 15-tal personen kwamen langs en op één na had iedereen kleren 
gekocht.  

Terugkoppeling schoolraad 

Er is geen schoolraad geweest.  De volgende schoolraad is gepland op 20/02. 

Komende activiteiten 

Carnavalstoet  

- Vrijdag 9 februari  met deelname vanaf de tweede kleuterklas 
- Vertrek 14u aan de Sterrenhemel  met aankomst rond 15u.  
- Het Oudercomité voorziet wafels bij aankomst: Katrien, Wendy, Bruno, Vanessa , Ann,… 
- Oproep doen om helpers te vinden  Vanessa 



Schoolfeest 2/6/2018 

Werkgroep voor het schoolfeest: 
- Thema: ontdekkingsreizigers/werelddelen 
- Organisatie van workshops/activiteiten per werelddeel in de kleuter en lagere school. 
- Er wordt ook een free podium voorzien 

Food & drinks: 
- Eten en dranken misschien voorzien ikv werelddelen 
- Ideeën nog praktisch uit te werken door oudercomité 
- Feestcomité komt samen op 20/03 om 20u bij Katrien 

Proclamatie 6e jaars 28/06/2018 

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

Openstaande acties 

Nr. Taak Wie Stand van zaken 18/01 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 

27/02 

     

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  Directie Dossier werd ingediend.  

5 Bijdrage van OC voor de afsluiter 3de 
kleuterklas 

Juffen 3K 
+ OC 

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

Mei ‘18 

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

Vanessa  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 

 

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

 

8 Oproep fietsen & helmen uitwerken Katrien Tijdelijk on hold gezien 
Subsidiedossier 
Mobiliteitsproject 

 

9 Nieuwe datum vastleggen Tweedehands 
skibeurs 

  Mei ‘18 

10 Communicatietaak: kaartjes en postzegels 
dienen aangekocht worden 

Katrien   

11 Carnaval – oproep doen om ouders te vinden 
om mee wafels uit te delen 

Vanessa   

Varia 

- Uitnodiging ontvangen “Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?” van een organisatie KOOGO, VCOV, 
GO!ouders op 5/02 in Gent, 6/02 in Wemmel of 7/02 in Borsbeek  

- Vraag of Infano geen opvang kan voorzien tijdens de schoolvakanties zoals bv. Krokusvakantie 



Volgende vergaderingen 

Feestcomité 

20/03 - 8/5 

Oudercomité OC 

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 V 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  4LC – 1KA indeprijcker@hotmail.com  

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

Isolde Meylemans Lid OC   isolde.meylemans@telenet.be  

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

Machteld  Directie    

Gert Engels Directie A   

Meester Luc Leerkracht A   

 
A: aanwezig 
V: verontschuldigd 
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