
Verslag Oudercomite  vergadering 26/09/17 

Goedkeuring vorig verslag  

Er is geen verslag beschikbaar van de vorige vergadering. De besproken punten waren de vacatures binnen OC en 
de evaluatie van het schoolfeest. 

Bestuur & werking Oudercomité 

Samenstelling bestuur OC 

- Voorzitter: Ann 
- Penningmeester: Kristel 
- Ondervoorzitter: Dominique 
- Secretaris: Vanessa 

Leden oudercomité 

- Aanwezigen engageren zich om deel uit te maken van het oudercomité 

Communicatie en PR: 

- Katrien Binst heeft zich opgegeven als communicatieverantwoordelijke: het opstellen van briefjes, 
facebookberichtjes, kaartjes bij geboorte, overlijden,…  nog te bevestigen 

- Op elke communicatie dient het e-mail adres + volgende vergadering vermeld te worden 
- Website: het OC wordt automatisch gevolgd als een klas aangevinkt wordt 

Herkenbaarheid OC 

- Idee om T-shirts te hebben voor de leden van het OC (actie 1) 
- Namen van het OC op de site vermelden (actie 2) 

Aanwezigheid directie & leerkrachten 

Dit jaar zal op elke vergadering van het OC een vertegenwoordiging zijn van de directie en leerkrachten. 

Terugkoppeling bestuursvergadering OC 

De voorziene budgetten worden toegelicht. 

Feestcomité  

- Leden: Ann, Kristel, Anja, Dominique, Sabrina, Tania 
- Hoofddoel: voorbereiding van de festiviteiten om het OC deels te verlichten  
- Komen samen om de grote activiteiten te organiseren o.m. Spaghettifestijn en Schoolfeest 
- Vergaderingen vinden plaats op een dinsdag 

Klasverantwoordelijken 

- Doel: communicatiekanaal tussen ouders en school/leerkrachten (via bv. Whatsapp/facebook) 
- Er dient een klasverantwoordelijke voor elke klas gevonden te worden (actie 3) 

Woordje directie & leerkrachten 

- Incovo-project: als er een aantal ecologische initiatieven genomen worden, kan de school voor elk kind op een 
tussenkomst van Incovo rekenen. Deadline is 30/09. (actie 4) 

- De sleep-over wordt niet meer georganiseerd in de 3de kleuterklas. In de plaats werd vorig schooljaar een 
spaghetti op school georganiseerd. Het OC bekijkt hoe het hier een bijdrage aan kan leveren. (actie 5) 



Terugkoppeling schoolraad 

Volgende onderwerpen werden besproken op 27/06: 
- intentieverklaring bij het verkenningstraject tot een fusie tussen de Vzw Katholiek Onderwijs Vilvoorde (1 

basisschool), VZW Katholiek Parochiaal Onderwijs Machelen en VZW Parochiale Basisschool Diegem 
- lestijden nieuw schooljaar 
- schoolreglement 2017/2018 
- facultatieve verlofdagen 13/10 en 30/04 
- Communicatie brieven via website 2017-2018 
- Infrastructuur stand van zaken: 

o Sportveld wordt tijdens de zomervakantie aangelegd 
o Kleutertoiletten worden bijgeplaatst in eerste kleuterklas (beide klassen) 
o Schoolcapaciteitsproject binnen de gemeente Machelen 

 
De agenda van de volgende vergadering wordt toegelicht. 

Voorbije activiteiten 

Aanwezigheid OC op infomoment kleuterschool (7/09) 

- De ervaring van de ouders en leerkrachten wordt besproken.  
- Standje met ballonnen, koekjes en drankje werd positief onthaald. 

Aanwezigheid OC op infomoment lagere school (7/09) 

- Onvoldoende leden van het OC aanwezig om dit te organiseren. 

Komende activiteiten 

Spaghettifestijn (7/10) 

(Verslaggeving) Feestcomité 19/09: 
- Greet komt vegetarische saus maken op vrijdagavond 
- Sabrina en Inge doen de inkopen – winkellijstje is opgesteld en gemaild.  
- Nagaan wie de school kan opendoen om boodschappen op school af te zetten (actie 6)  
- Flyer staat op de kalender, facebook school en de website, infoborden hangen uit 
- Kaas is besteld + kaasmolentje is besteld 
- 2de hands kookpotten worden overgekocht van vereniging die stopt, gasvuren zijn gevonden 
- Vuilbakken en chinezen moeten nog gevonden worden (actie 7) Er dienen grote bakken aan het GISO gevraagd 

te worden 
- Drank is besteld (incl. koelwagen) 
- Er worden borden aangekocht (actie 8) 
- Er wordt een aparte oproep gedaan voor helpers bij de 6de jaars (actie 9) 
- Prijslijst wordt overlopen: grotendeels identiek met uitzondering van de drank die naar 2€ wordt gebracht. 

2de handsbeurs kleren sneeuwschool (26/11) 

- Vraag om refter/turnzaal ter beschikking te stellen, het OC voorziet drank (actie 10) 
- Voorstel van datum 26/11 
- Gratis inschrijving maar ouders dienen zelf de kleren te verkopen 
- Iedereen de gelegenheid geven om zich in te schrijven. Er wordt publiciteit gemaakt op de placemat tijdens 

het Spaghettifestijn. (actie 11) 
- Het wordt meegedeeld op de info-avond voor de sneeuwschool (actie 12) 
- Flyer ontwerpen (actie 13) 

Carnavalstoet i.s.m. De Sterrenhemel (9/02) 

- Wafels en chocomelk voorzien. (actie 14) 



Varia 

Linnenzakken en schorten 

Problematiek wordt toegelicht 

Evolutie Franse les 

De inhoud van de Franse les en de opvolging ervan wordt besproken. 

Naschoolse opvang 

De vraag wordt gesteld om kinderen hun huiswerk in de opvang te laten doen. (actie 15) 

Actiepunten 

Nummer Taak Wie Timing 

1 Herkenbaarheid OC – idee T-shirts uitwerken Sabrina  

2 Herkenbaarheid OC – namen leden OC op site plaatsen Vanessa   

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

Allen ASAP 

4 Incovo-project: wordt erop ingegaan?  Directie 30/09 

5 Mogelijke bijdrage van het OC voor de afsluiter van de 3de 
kleuterklas bekijken 

Juffen 3K + OC Mei ‘18 

6 Spaghetti: wie kan de school opendoen om aankopen af te 
zetten 

Ann  

7 Spaghetti: aankoop vuilbakken en chinezen OC ASAP 

8 Spaghetti: aankoop borden OC ASAP 

9 Spaghetti: oproep doen voor helpers bij de 6de jaars Dominique ASAP 

10 2de handsbeurs: toelating school vragen Ann ASAP 

11 2de handsbeurs: publiciteit op placemat Spaghetti voorzien Ann ASAP 

12 2de handsbeurs: toelichten geven op info-avond sneeuwschool Dominique  

13 2de handsbeurs: flyer ontwerpen Katrien  

14 Carnavalstoet: Organisatie wafels en chocomelk   Allen OC 16/01 

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

Directie  

Volgende vergaderingen Feestcomité 

- 8/5 (schoolfeest 2/6) 

Volgende vergaderingen OC 

- 14/11 – 16/1 – 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 V  katrien@123.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  
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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 V   

Gert Engels Directie V   

Juf Sandra Vervanging Directie A   

Juf Mieke Leerkracht A   

David Kindermans  Lid OC   kindermd@yahoo.com   

Melina Vandaele  Lid OC   diablesse_mel_69@hotmail.com  

 
A: aanwezig 
V: verontschuldigd 
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