
Verslag OC 8 december 2015 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag werd goedgekeurd. 

2. Opvolging vorige varia 
 Vuilbak en aankoop 2 fonteintjes worden door het oudercomité gesponsord. 

3. Woordje directie 

Situatie sportveld: 

 Om in aanmerking te komen voor subsidiëring voor aanleg van het sportveld moet de school aan 
twee voorwaarden voldoen: 

o Op basis van het aantal kleuters en leerlingen op 01/02/2015  heeft onze school recht op 
485 m² gesubsidieerde overdekte speelplaats en op 3232 m² verharding speelplaats zowel 
open als overdekt. 
Nu heeft de school +/- 350 m² overdekt en +/- 1230 m² verharding (open en overdekt). 
Aanleg sportveld = +/- 355m² 

o De erfpacht moet min nog 30 jaar lopen op het moment dat AGIon een principieel akkoord 
geeft op uw dossier. Dus bij indiening van het dossier moet het best nog 30 jaar en 6 
maanden lopen. 
Onze erfpacht dateert van  1994-09-07 voor de periode van 50 jaar 

 Aan voorwaarde 1 voldoen we maar niet aan 2!    

 Indien wij onze huidige erfpacht zouden wijzigen, vernieuwen of verlengen dienen we vanaf 1 
september 2012 rekening te houden met de nieuwe afspraken. Onze voorzitter van het 
schoolbestuur had hiervoor contact met VZW Parochiale werken Vilvoorde. 
Principe van deze nieuwe afspraken: 
De cijns die een schoolbestuur dient te betalen aan de VPW-afdeling wordt bepaald op basis van 
de in erfpacht gegeven goederen en bedraagt €15 per m² voor onderwijs gebruikte oppervlakte 
(leslokalen, bureaus, vergaderzalen, personeelslokalen, studiezalen, eetruimtes, sanitaire 
voorzieningen, sportzalen, technische ruimtes, … à netto berekend = binnenmaat , zonder de dikte 
van de muren) en dit met een maximum van 20% van de werkingstoelagen op basis van de 
schoolkenmerken.  Het gaat dus niet enkel over de bebouwde grondoppervlakte, maar ook over de 
bouwlagen. Deze jaarlijkse cijns wordt geïndexeerd met de evolutie van de ABEX-index. De VPW-
afdeling/parochie stelt hiervan 90% à 95% ter beschikking van het schoolbestuur voor werken van 
groot onderhoud aan de schoolgebouwen of voor de afbetaling van leningen voor deze gebouwen, 
aangegaan in het kader van de Vlaamse Gemeenschap. 

 Schoolbestuur moet een beslissing nemen of de erfpacht al dan  niet verlengd zal worden. 

Vluchtelingen: 

 De gemeente Machelen zou kortelings één Somalisch gezin opvangen met 4 kinderen in een huis 
te Diegem (naast Aldi). 

 De gemeente is bij al de scholen van Machelen-Diegem aan het polsen of deze kinderen ergens in 
de eigen gemeente kunnen naar school gaan i.p.v. vb. te Brussel (+indien ze de juiste leeftijd 
hebben). 

 Op de vorige vergadering deelde de directie mee dat we deze vluchtelingen mogelijk verplicht in 
overcapaciteit moeten nemen maar dit is niet het geval.  Deze vluchtelingen hebben dezelfde 
rechten als anderstaligen nieuwkomers en de school kan deze in overcapaciteit nemen.  Ons 
schoolbestuur beslist om voor de anderstalige nieuwkomers niet vrijwillig in overcapaciteit te gaan. 

Terreur en gevolgen voor onze school: 

 Zondagavond 22/11/2015: 
De directie heeft contact gehad met de plaatselijke politie en de gemeentesecretaris. Daar werd 
aan de directie meegedeeld dat al de scholen op het grondgebied Machelen-Diegem open zullen 
zijn. Directie heeft dit via e-mail aan de personeelsleden meegedeeld en via onze website aan de 
ouders. 

 Maandag 23/11/2015: 
De schoolpoorten werden heel de dag gesloten en er was aanwezigheid van politie in onze 



omgeving. Aan de ouders werd een brief meegegeven dat we via onze website hen op de hoogte 
gingen houden. 

 Dinsdag 24/11/2015:  
De school heeft bezoek gehad van de federale politie. Dit duo behoort tot de extra ondersteuning 
die de politiezone Vilvoorde – Machelen heeft gekregen.  Rond de middag hebben we telefoon 
gekregen van politie en vanaf woensdag mogen wij nog één poort openstellen , namelijk de 
hoofdingang C. Peetersstraat. Dit komt er niet omdat er extra dreiging is maar vermoedelijk gaan 
de Vilvoordse scholen op woensdag open en daar gaat men dit toepassen.  De politie wil daarom 
op hun grondgebied dezelfde regels voor al de scholen.  Zonder tegenbericht geldt deze regel tot 
en met dinsdag 1/12/2015!  Ouders werden opnieuw via een briefje en via onze website op de 
hoogte gehouden. 

 Op onze personeelsvergadering werd ons intern noodplan doorgenomen en geactualiseerd. 

 Vrijdag 27/11/2015:  
Bericht van politie dat vanaf maandag 30/11/2015 alles opnieuw volgens de normale gang zal 
gebeuren. 

Fotograaf: 

 De school kiest er voor om de individuele foto’s niet allemaal te laten afdrukken (milieu, verspilling, 
…), de klasfoto wordt wel meegegeven. De individuele foto op het bestelformulier was te klein, 
daarom werd er de volgende dag in de klasagenda van het kind een bijkomende foto geplakt.  
Directie zal dit systeem evalueren en kijken hoe we deze volgend schooljaar aanbieden. 

 Kan de foto ergens digitaal (met watermerk) geplaatst worden? 

 Enkel de grote foto aankopen kan niet. Kon enkel in kalender. 

 Het duurde lang voor de foto’s geleverd werden. 

Kerstrozen 

 Verkoop is niet zo’n groot succes: 
o 220 kleine en 100 grote 
o Volgende keer brief ook op de website zetten 
o Ouders van de kleuters hebben deze brief niet gekregen. 

Taalbeleid: 

 De school zet bewust acties op die als doel hebben de relaties met alle ouders aan te halen zodat 
de drempel naar de school voor hen verlaagd wordt en hun betrokkenheid op de school verhoogd 
wordt. Betrokkenheid van ouders op wat er op school allemaal gebeurt (zeker m.b.t. hun kind in het 
bijzonder) heeft immers een positief effect op het leren en welbevinden van hun kind. Daar is het 
ons uiteindelijk om te doen. 

 Voorbeelden van initiatieven : multicultureel schoolfeest, meertalig voorlezen, infoavonden voor 
ouders in verschillende taalgroepjes, waarbij één van de ouders als tolk fungeert. 

 Concrete aanleiding voor deze vraag : 
o Naar aanleiding van de week van het voorlezen werd in de kleuterschool een project  

meertalig voorlezen gedaan, d.w.z. : de kinderen worden in groepjes verdeeld volgens de 
taal die ze thuis spreken. Een (groot)ouder leest voor hen een verhaal in hun moedertaal. 

o Er kwamen vanuit ouders vragen over dit initiatief :  concreet : een ouder van het 
oudercomité kwam dit melden bij directie, vroeg wat het standpunt van het schoolbestuur 
hierin was. 

 Ter info : 
o Waarom voorlezen op school door (groot)ouders? 

(Groot)ouders laten ervaren dat samen in boekjes kijken en voorlezen heel leuk is! Door 
deze ervaring op te doen met voorlezen op school, willen we het voorlezen thuis 
stimuleren.  
Want, voorlezen heeft ook een positief effect op de taalontwikkeling van het kind . 

o Waarom voorlezen in de moedertaal? 
Kinderen die een rijke moedertaal hebben, zullen sterker staan om een nieuwe taal (het 
Nederlands ) te leren. Ze kunnen veel makkelijker een woord uit het Nederlands begrijpen 
en leren als ze datzelfde woord al kennen in hun moedertaal. (ze hebben a.h.w. “een 
kapstok” om dat nieuwe woord op te hangen).  De boekjes die in de voorleesweek worden 
voorgelezen , zal de klasjuf  in de mate van het mogelijke daarom nadien nog eens in het 
Nederlands voorlezen. 

 Zolang deze initiatieven een pedagogische meerwaarde hebben zal de school (directie en 
personeel) en  het schoolbestuur deze initiatieven verder aanbieden. 



Soep - Soms geen soep? 

 Er is probleem met de soep. Er wordt regelmatig te weinig geleverd. Het wordt opgevolgd 

4. Evaluatie eetdag 

 

 Ongeveer 500 spaghetti’s verkocht 

 Voor het 6
de

 leerjaar: 
o 1214.5 € voor de desserten en tombola 
o 400 € bijdrage van het OC aan de sneeuwschool 

 Opmerkingen 
o Systeem met bonnetjes werkte goed 
o Kaart maken van 15 € 

Nu kon je geen fles wijn kopen met een drankkaart 
o Wijn was niet goed. Toch ook duurdere wijn aanbieden? 
o Cava? 
o Portie spaghetti was in het begin te klein 
o Kaas: - potjes waren te klein 

Potje per bord meegeven? 
Laten aanduiden hoeveel porties kaas nodig zijn? 

o Boven was er niet genoeg volk om te helpen, ook te weinig glazen 
Walkie talkies om te communiceren tussen beneden en boven? 
1 iemand voorzien die altijd pendelt tussen boven en beneden 

o Bar en tombola boven van plaats verwisselen 
o Saus was heel lekker 
o Andere naam kiezen voor de royal. Royal is geen extra grote portie. 
o Bij inschrijving ook al laten kiezen voor groot/klein? 
o Maxi portie voorzien voor grote eters? 
o Zelf borden aankopen? 

sponsering van Ikea? 
o Koekje bij de koffie? 

Tot nu toe doen we dat niet om verkoop desserten te stimuleren 
o Iets te weinig volk voor de opruim 
o Toch maar met 1 kassa werken? Kleine kassa boven aan de bar? 
o Camionette was heel handig 

Volgende vergadering OC: 16 februari om 20u 


