
Verslag Oudercomite  vergadering 27/02/18 

Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag wordt goedgekeurd. 

Woordje directie 

- Inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 beginnen 1/03 voor broers en zussen t.e.m. 16/03; op 20/03 
starten de overige inschrijvingen. 

- Leerlingenraad: de school zal zorgen voor de aankoop en brengt oudercomité op de hoogte van zodra de 
bestelling er is, zodat er een foto kan genomen worden. 

- Sneeuwschool: er wordt een pakket (handdoek, labello,…) voor elk kind voorzien vanuit het oudercomité 
dat de dag van vertrek naar school gebracht wordt. 

- Boerderijklassen: de leerlingen zullen opnieuw de schorten kunnen gebruiken.  

Terugblik afgelopen activiteiten 

Fluofuif 2/02 

Idee voor volgend jaar: tijdens de fluofuif overwegen om voor de ouders een drankje te voorzien zodat ze ter 
plaatse kunnen blijven. 

Carnavalstoet 9/02 

Het klaarmaken van de plateaus met wafels om 13u30 ging heel snel evenals het uitdelen na de stoet, hoewel 
deze veel sneller gedaan was dan voorzien. Dit vooral dankzij de vele ouders (±20) die meegeholpen hebben. 
Er was een algemene aanvraag van de kinderen om opnieuw chocomelk te krijgen. Gezien het grote aantal ouders 
kan dit de volgende keer voorzien worden. 

Terugkoppeling infoavond “Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?” 

Enkele ouders zijn geweest naar de infoavond georganiseerd door KOOGO, VCOV, GO!ouders. Een artikel zal op 
de site geplaatst worden met nuttige informatie. 

Terugkoppeling bemiddeling  

Terugkoppeling werd besproken. 

Terugkoppeling schoolraad 

Gezien de aard van de twee onderwerpen was er geen overleg nodig. De schoolraad werd verplaatst naar 26/06. 
TER INFO: Aantal leerlingen op 1/02/2018: 

- Kleuterschool: 157 
- Lagere school: 268 
- Totaal: 425 

Ter info de evolutie over de voorbijgaande jaren: 

 
TER INFO Wijziging schoolreglement ten gevolge een beslissing van de regering: 
Er zal een wijziging aan het schoolreglement komen ten gevolge een beslissing van de regering.   
In punt 8 van het schoolreglement vind je informatie over hoe het getuigschrift basisonderwijs op het einde van 
het lager onderwijs wordt toegekend. Dit schooljaar (2017-2018) zou er een getuigschrift bereikte doelen worden 
uitgereikt aan leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen. De overheid besliste dat die regeling dit 

  04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 

KS 121 132 150 160 160 157 162 165 161 165 158 161 161 157 

LS 191 206 208 199 210 221 210 219 231 241 265 256 278 268 

Totaal 312 338 358 359 370 378 372 384 392 406 423 417 439 425 



schooljaar nog niet van toepassing is. De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen dit 
schooljaar een schriftelijke motivering samen met aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Ze krijgen 
ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

Komende activiteiten 

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 

Samenwerking oudercomité & school: 
Meester Geert en Juf Lieve lichten het concept toe van het schoolfeest. Er wordt overeengekomen dat de 
leerkrachten op 3 van hun standjes kleine gratis hapjes kunnen voorzien in het thema. Het oudercomité stemt 
haar aanbod eveneens af op het thema van het schoolfeest en zal bekijken hoe de versiering van hun standen kan 
georganiseerd worden. De leerkrachten stellen ook voor om de kinderen indien nodig ook iets te laten knutselen 
om mee te werken aan de versiering.  
Van zodra alles uitgewerkt geraakt, komen we nog eens samen om concreet af te spreken. 
Feestcomité komt samen op 20/03 om 20u15 bij Katrien 

Proclamatie 6e jaars 28/06/2018 

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

Varia 

Bednet 9/03 

De school doet mee 

Volgende vergaderingen 

Feestcomité 

20/03 om 20u15 bij Katrien (- 8/5) 

Oudercomité OC 

24/4 – 29/5 – 12/6 SPECIAL EDITION 

  



Openstaande acties 

Nr. Taak Wie Stand van zaken  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 

Gedaan 

3.  Klasverantwoordelijke: Voorstellen 
formuleren om er één voor elke 
klas te vinden 

Allen Verschillende teksten gemaakt om  
oudercomité te promoten en helpende 
handen te zoeken 

 

4.  Bijdrage van OC voor de afsluiter 
3de kleuterklas 

Juffen 
3K + OC 

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

Mei ‘18 

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

Vanessa  Vanaf 16u30 huiswerk maken mogelijk.  
Nakijken op de site bij teksten Infano, anders 
“wist-je-dat” op onze site zetten 

ASAP 

6.  Nieuwe datum vastleggen 
Tweedehands skibeurs 

  Mei ‘18 

7.  Communicatietaak: kaartjes en 
postzegels aankopen 

Katrien   

8.  Zoeken naar verticale frigo’s Anja Via Al-verhuur  

9.  Fluofuif OC Idee voor volgend jaar: tijdens de fluofuif 
overwegen om voor de ouders een drankje te 
voorzien zodat ze ter plaatse kunnen blijven. 

Sept ‘18 

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 V 6LB dominique.teughels@telenet.be  

Kristel Tielemans Penningmeester OC + FC  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 A 4LC – 1KA indeprijcker@hotmail.com  

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

Isolde Meylemans Lid OC V  isolde.meylemans@telenet.be  

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

Machteld  Directie    

Gert Engels Directie A   

Meester Geert Leerkracht A   

Juf Julie Leerkracht A   

 
A: aanwezig 
V: verontschuldigd 
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