
 

Verslag Vergadering Oudercomité van 23/09/2014 

 

 

Aanwezig 

 

Voor het oudercomité: Tine Vandecaveye, Dimitri Vandenbossche, Ann De Witte, Kathleen De 
Coninck, Kathleen Geysels, Liesbet Welslau, Helmut Van Bogaert, Tineke De Vriendt, 
Christine Vergauwen, Ilse Umans, Kelly De Jaeger, Ann-Sophie De Pauw,  Jan Foubert, 
Christa Coppens 

 

 

Voor de school:  Directeur Ann, Juf Nele 
 
 

1. Verwelkoming nieuwe leden 
 
Welkom aan de nieuwe leden: Christine Vergauwen, Ilse Umans, Kelly De Jaeger, Lieven Boon, Ellen 
Beyls 
 
 

2. Data vergaderingen oudercomité 
 
Dit jaar zullen er ook vergaderingen doorgaan op woensdag. Voor alle data van vergaderingen en 
activiteiten wordt verwezen naar de schoolkalender in bijlage. 
 
 

3. Voorbereiding gezond ontbijt 13 oktober 2014 
 
Helpers zondagavond 19u: Liesbet Welslau, Jan Foubert, Kathleen Geysels, Kathleen De Coninck, 
Christa Coppens, Ann De Witte, Ilse Umans, Kelly De Jaeger, Ann Moerenhout 
 
Helpers maandagochtend 7.15: Liesbet Welslau, Tineke Vandecaveye, Tine De Vriendt, Kelly De 
Jaeger, Christine Vergauwen, Jan Foubert, Kathleen De Coninck, Kathleen Maes, (Ilse Umans laat nog 
iets weten) 
 

- Tineke Vandecaveye spreekt slagerij Stefaan aan voor sponsoring kaas. 
- Liesbet vraagt bij Colruyt voor sponsoring eieren. 
- Kathleen De Coninck spreekt verder sponsors aan. 
- School maakt lijst over van kinderen met speciale noden. 
- Voor drank worden terug de bekers van de klas gebruikt. 
- Sponsoring is nog steeds welkom. Gelieve door te geven wanneer iemand sponsort. Naam en 

logo komen op affiches en website. 
 



 
4. Stand van zaken wijndegustatie 14 november 2014 

 
Dit jaar wordt de wijndegustatie in een nieuw kleedje gestoken. 
De sommelier (Chile Boutique) werkt met een aantal standjes, bevolkt met eigen personeel. Wijn 
wordt op vraag uitgeschonken. Beginuur is flexibeler. 
 
Concrete afspraken moeten nog worden gemaakt en worden besproken op de volgende vergadering. 
Er wordt nagedacht of er ook andere dranken (water, frisdranken,…), kleine knabbels,… worden 
aangeboden. 
 
 

5. Stand van zaken gespreksavond 
 
MEGA (mijn eigen goede antwoord)-project wordt vanuit politiezone Puyenbroeck georganiseerd, 
gericht op 5de en 6de leerjaar. Het gaat over weerbaarheid, wat zijn legale drugs, hoe reageren op 
crisissituaties. Dit betreft 10 lessen  die worden afgesloten met een fuif. 
 
De school nam vorig jaar de eerste keer deel. Dit is geëvalueerd. De school zal deze evaluatie ook 
meedelen aan de organisatie. 
 
Naar aanleiding van dit project zou de gespreksavond gaan over drugs. Spreker: Perry Gautier. 
 
Dit jaar zal er geen samenwerking zijn met de gezinsbond. We moeten dus zelf “reclame” maken om 
voldoende belangstellenden te kunnen bereiken. 
 
Deze activiteit heeft niet tot doel winst te hebben. 
 
Voorstel datum:  

1. donderdag 23 oktober 2014. 
2. Donderdag 11 december 2014. 

 
 

6. Samenstelling werkgroep schoolbal 7 februari 2014 
 
Leden werkgroep: Kathleen De Coninck, Kathleen Geysels, Annemie Buyl, Kristof Faes (?), Tine 
Vandecaveye, Tineke De Vriendt, Ilse Umans, Liesbet Welslau, Ann De Witte, Katrijn Van Laere (?), 
Ann-Sophie de Pauw. 
 
Nieuwe leden, suggesties,… zijn steeds welkom. Graag een mailtje naar Kathleen De Coninck 
(kathleen.de.coninck@telenet.be) en Ann De Witte (dewitteann@telenet.be)  
 
 

7. Nieuws uit de kern 
 
Jan Foubert is voor het laatste jaar voorzitter. Kathleen Geysels verlaat ook na dit schooljaar het 
kernoudercomité daar hun kinderen afstuderen. 
  
Mensen die graag het kernoudercomité zouden versterken (al dan niet als kandidaat-voorzitter), of 
andere vragen hieromtrent hebben sturen een mailtje of nemen telefonisch contact op met Jan 
Foubert (liefst voor 21 oktober 2014). 
 

mailto:kathleen.de.coninck@telenet.be
mailto:dewitteann@telenet.be


Taken kernoudercomité: vooral voorbereiding activiteiten. Detailbesprekingen worden beter in een 
kleine groep besproken. 
 
 

8. Nieuws uit de school 
 

- Kristof Faes is papa geworden van Jasmijn. Felicitaties vanwege het oudercomité!!! 
- Juf Jana, juf Charlotte en de vrouw van meester Joris zijn zwanger 
- Via de boekentassen is een foldertje verspreid met het pedagogisch project.  
- De klascontainer (zorgklas kleuterafdeling) is qua toegankelijkheid in orde gebracht. De 

school bedankt Jan Foubert hiervoor.  Intussen is de elektriciteitskeuring en de rondgang van 
de brandweer in orde en kan hij in gebruik genomen worden. 

- De blokhut die is vrijgekomen wordt gebruikt als tweede zorgklas voor de lagere school. 
 

 
9. Financieel verslag 

 
Het finaal kasverslag van schooljaar 2013 – 2014 wordt toegelicht. 
Startbedrag rekening aan begin schooljaar 2014 – 2015: 3.342 EUR (na aftrek dotatie aan school) 
Er werd eind vorig jaar 3000 EUR geschonken aan de school. 
Bestemming dotatie: voorstel van de school: 

- Picknicktafels op kinderhoogte voor de speelplaatsen 1K – 2K en 3K->2L 
- Bijdrage voor nieuwe computers voor alle klassen 
- Bijdrage voor nieuwe turnT-shirts 

Er wordt sowieso geld opzij gezet voor de reparatie van de drinkfonteintjes. 
 
Na overleg wordt beslist dat de bijdrage aan picknicktafels zal worden gespendeerd. 
 
 

10. Varia 
 

- Het dagelijkse fruitmoment blijft behouden. 
 
 
 
 
Eerst volgende vergadering:  5 november 2014 


