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Aanwezig:  Jeroen De Neef, Dimitri Van den Bossche, Annemie Buyle, Katrijn Van Laere, Kathleen 
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Voor de school:  directeur Ann 
 
 
 

1. Evaluatie schoolfeest editie 2015 
 

- Algemeen: er is grote tevredenheid over de hele lijn, een geslaagd schoolfeest. 
- Bediening van het eten verliep vlot 
- Start optreden om 14.30 geeft meer ademruimte voor de middageters 
- Er is iets misgelopen met de synchronisatie van de werklijst. De namen van degenen die 

hadden ingeschreven via Dropbox de laatste week stonden toch niet op de lijst. 
Anderzijds waren er in de feiten voldoende helpers 

- De plaats thv van bediening bier in de tent was te krap. Dit is deels te wijten aan het feit dat 
er dit jaar geen kastfrigo’s beschikbaar waren, enkel bakfrigo’s 

- Taarten zijn ‘af te schermen’ van het publieke deel 
- 1 aanspreekpunt voor alle helpers is handig  
- Drank van onze school en Edugo stond in 1 koelwagen. Dit is niet handig, zorgt voor veel 

verwarring. School toetst kalender af met Edugo 
- Verwarming in tent werkte goed en was geen overbodige luxe 
- Er mag niet gerookt worden op school. ‘Politie-agent spelen’ is niet leuk doch is soms 

noodzakelijk om gevaarlijke toestanden te vermijden (roken in de buurt van brandstof van 
verwarming). 

- Het is moeilijk voor de helpers om het optreden van hun eigen kinderen te zien. Dat is 
jammer doch is een oud zeer dat moeilijk te verhelpen is. Voorstel van oplossing is nog 
steeds welkom. 

 
Winst schoolfeest 2015: 10.000 EUR 
 
 

2. Kasverslag en dotatie aan school 
 

Door wijzigingen in het kernoudercomité, zijn er volmachten bij de bank gewijzigd. Hierdoor is de 
historiek van de rekeningen niet meer toegankelijk.  Er wordt hiervoor een oplossing gezocht. 
 
Er kan zeker 3.000 EUR geschonken worden aan de school. Misschien is 3.500 EUR nog mogelijk. 
 
De school mag suggesties formuleren om dit geld te besteden. 
 
Suggestie vanuit het oudercomité: uitbreiden fietsenstalling. Dit is echter niet evident gezien 
plaatsgebrek (erfpacht speelplaats). Andere suggesties mogen altijd naar de directeur worden 
gemaild. 

 



 
3. Nieuws van de school 

 
Data schooljaar 2015 – 2016 
 
Pedagogische studiedag: 28 september 2015 
Gezond ontbijt: 19 oktober 2015 
Lokale halve vrije dag: 7 oktober 2015 
Wijndegustatie: 20 november 2015 
Schoolbal: 20 februari 2016 
Plechtige communie: 9 april 2016 
Receptie Plechtige communie: 10 april 2016 
Lokale halve vrije dag: 20 april 2016 
Eerste communie+ receptie: 30 april 2016 
Lokale vrije dag: 13 mei 2016 
Schoolfeest: 21 mei 2016 
Lokale halve vrije dag: 25 mei 2016 
Receptie oudercomité: 17 juni 2016 
 
Wijzigingen binnen het lerarenkorps worden maandag 21 juni 2015 aan de kinderen meegedeeld. 
 
Komend jaar zullen de traditionele kleinere projecten (bijvoorbeeld verkeersweek) vervangen 
worden door een groot overkoepelend jaarproject met thema ‘kunst’. 

 
 

4. Nieuws van het kernoudercomité 
 
Het oudercomité vormt een feitelijke vereniging. 
Jan Foubert zwaait af als voorzitter omdat zijn zoon de school verlaat. Filip Stas wordt de nieuwe 
voorzitter. Door de drukke agenda’s wordt er geopteerd om met een ondervoorzitter te werken. 
Ondervoorzitster wordt Kathleen De Coninck. 
Penningmeester wordt Dimitri Vandenbossche. 
 
 

5. Varia 
 
Geert De Wulf is papa geworden van Pieter-Jan. Felicitatie vanuit het oudercomité! 
 
 

/ 
 
 
Volgende vergadering:  dinsdag 22 september 2015 
 
 
 
 



 
 

 
 


