
Oudercomité 16/02/16 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 Vorig verslag werd goedgekeurd. 

2. Opvolging varia 

 Dactylolessen:  

o De school heeft al twee keer contact opgenomen met een organisatie. Tot op hden 

nog geen reactie 

o Is een online versie een optie? 

3. Woordje directie 

 Sportveld: 

o Schoolbestuur heeft beslist om voor een subsidie te gaan. Hiervoor moet de erfpacht 

vernieuwd worden.  

o De bouwvergunning is binnen in het gemeentehuis. 

Deze zou voor eind juni goedgekeurd moeten zijn. Nadien kan je geen subsidie meer 

aanvragen voor omgevingswerken. 

o Het sportveld wordt terug geëgaliseerd en gras gezaaid. De grote werken starten 

waarschijnlijk pas binnen 2 jaar 

o Leerlingen Horteco vragen om te komen helpen? 

o Chris kent ook iemand. Hij informeert. 

 Werkgroep speelplaats LS 

o De speelplaats zal vooral met behulp van de nodige verf verfraaid worden. 

o Warme Oproep: Helpende handen! 

 Volgend jaar bestaat school 125 jaar. 

o Mei 2017: circus – per voorstelling ong 300 mensen 

o Receptie oudleerlingen en oudleerkrachten? Foto’s van vroeger zoeken? Spelletjes 

van toen?  

 Wijziging opvang 

o Geen vakantieopvang meer door Infano want er komen te weinig kinderen voor wat 

het kost. 

o Kinderen blijven ook minder lang in de opvang. 

o Vanaf september moet je betalen tot 8u15 (nu tot 8u) 

 Inschrijvingen broers/zussen start op 1/3 

 Carnavalstoet 

o Was goed 

o Chocomelk en wafeltjes was leuk en het smaakte. 

 Kinderfuif 

o Fluofuif: 26/2 

o Soort beloning voor het goed dragen van hun fluovestje 

 Wafelverkoop 

o Is volop bezig 

 Vastenvoettocht 

o Niet om geld, misschien iets met kledij, speelgoed (vzw WarmKracht) 



4. Eerste voorbereidingen schoolfeest: 28/5 

 Volgende week eerste vergadering met leerkrachten 

 Geen show in de Nova 

 Dit jaar voor de kleuters 

 FC 15/3 om 20u15 bij Anja 

 Multiculturele: alle culturen worden aangesproken 

5. Varia 

 Opruim van ons kot 

o Onze kasten zijn nog eens toe aan opruim/inventarisatie. 

o Voorstel: metalen rekken kopen - opruimavond in juni/juli 

 Spaghettiborden 

o Kleine en gewone borden gekocht in Ikea 

 Soep 

o Geen goede kwaliteit, weinig variatie 

o Het probleem van de hoeveelheid is wel opgelost. 

o Terug prijs vragen bij andere bedrijven? 

o Zeker niet afschaffen! 

 Sluiten van de poort wordt goed opgevolgd. 

 Auto’s rijden vaak tot in doodlopend straatje of tot vlak voor poort. 

Kan er iets rond gedaan worden? Sensibiliseren via de site, of in de verkeersweek? 

 Doet de school mee aan de pyamadag van Bednet? 

o 4 maart 

o Wordt bekeken – handig als dit op kalender maart zou staan 

Volgende vergadering: 12 april 


