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Verontschuldigd 

Werking oc 

Doel: er samen voor zorgen dat alle ouders, lln, lkr een fijne en leuke plek krijgen om in te vertoeven 

Dat doen we door de betrokkenheid te verhogen en een positieve en open communicatie naar alle 
ouders, lkr en directie 

Met werkgroepen op  te richten naar onderwerp en specifieke vraag van een ouder, lkr, directie.  
Vb: kleuterdisco, veiligheid, sneeuwschool, schoolfeest.  
Zo kan er minder vergaderd worden en korter op de bal gespeeld worden. 

Het is voor iedereen nog heel vaag. Iedereen is nog steeds van harte welkom, onze oc’er maar zeker 
ook nieuwe mensen die zich geroepen voelen om een steentje bij te dragen. 

Deze mensen kunnen we aanspreken via de website van de school, aan de schoolpoort (old fashion 
way) 

De werkgroepen communiceren naar het oc. Deze laatste geeft steeds zijn akkoord voor de 
oprichting en verdere werking in samenspraak met directie. Het oc gaat dan met de verdere 
uitwerking van een punt naar de directie voor een akkoord. 

Deze werkgroepen zijn al actief:  

• kleuterdisco: periode doorgeven 
• veiligheid: rond omgeving van de school is er vooral een parkeerprobleem, ouders stallen te 

pas en te onpas hun auto. Dit moet verbeterd worden en dat kan door sensibilisering van de 
ouders 

• sneeuwschool: geen eetdag, door te veel activiteiten rond 125-jaar viering. Minder 
inkomsten door tombola en desserten. Voorstel om op rëunie dag iets te organiseren 

Opvolging vorige varia: 

• Soep: nu veel lekkerder 
• Maria beeld: kan niet terug geplaatst worden, idee om kruisbeelden in klas te hangen, 

nieuwe banner met vermelding katholieke school, creatievelingen aanspreken om iets te 
maken 

  



Financiën: 

Voorstellen: 

• 25 €/kind voor sneeuwschool in vorm van starterspakket 
• Boerderijklassen ook dmv ev. Linnenzak 
• Derde kleuterklas ev. Ontbijt met sleep over 
• Boxen per klas met materiaal om kinderen te laten lezen, film kijken,… 
• Proclamatie 
• Sint wordt er 50 € per klas gegeven 
• Carnaval terug choco en wafels? 
• 8 €/kind voor uitstappen 

Meer ideeën welkom!!!! 

Laat ons dit werkjaar in peins en vree en met veel enthousiasme verder werken. 


