
 

Verslag vergadering oudercomité 22 september 2015 
 

 
 
Aanwezig:  Kelly De Jaeger, Dimitri Vandenbossche, Tine Vandecaeveye, Kristof Faes, 

Kathleen De Coninck, Ilse Umans, Tineke De Vriendt, Liesbet Welslau, Katrijn 
Van Laere, Inge De Vos, Geert De Wulf, Els Vermeire, Katleen Rijsbrack, Ann 
De Witte, Leen Van Nieuwerburgh, Beatrijs Vermaere, Filip Stas, Christa 
Coppens 

 
 
Voor de school:  directeur Ann, juf Cindy (1KC) 
 
 
 

1. Verwelkoming nieuwe leden 
 
Verwelkoming nieuwe leden en voorstelling van de aanwezigen. 
 
 
 

2. Activiteitenkalender schooljaar 2015 - 2016 
 

OC- vergaderingen:  
Di 22 september 2015 
Do 12 november 2015 
Ma 1 februari 2016 
Ma 2 mei 2016 
Vr 17 juni 2016 (met receptie) 

Dag van de leerkracht: 5 oktober 2015 
Gezond ontbijt: 19 oktober 2015 
Wijndegustatie: 20 november 2015 
Schoolbal: 20 februari 2016 
Receptie plechtige communie: 17 april 2016 (receptie wordt een week verschoven omdat in 
naburige parochies de communie doorgaat op 10 april, simultaan met de voorziene datum 
receptie) 
Receptie eerste communie: 30 april 2016  
Schoolfeest: 21 mei 2016 
 
In 2017: zal de plechtige communie waarschijnlijk verschuiven naar mei ipv de tweede 
zaterdag na Pasen 



De volledige activiteitenkalender wordt bijgevoegd bij het verslag 
 
 

 
3. Gezond ontbijt 19 oktober 2015 

 
Gezond ontbijt wordt klaargezet op zondagavond 18 oktober. 
 
Helpers zondagavond om 19u:  

Ann De Witte, Kelly De Jaegere, Tine Vandecaeveye, Katrijn van Laere, Ilse Umans, 
Dimitri Vandenbossche, Katleen Rijsbrack, Els Vermeire, Liesbet Welslau, directeur 
Ann, Filip Stas, Geert De Wulf 

Helpers maandagochtend 7.15 tot 9.30:  
Katleen Rijsbrack, Kathleen De Coninck, Beatrijs, Leen Van Nieuwenburgh, Tineke De 
Vriendt, Kelly De Jaeger, Filip Stas, Liesbet Welslau 

 
Op 14 oktober stuurt Liesbet Welslau een herinneringsmail om de eieren op te halen in de 
keuken en ze zondag gekookt terug mee te brengen. 
 
Sponsors: 

AVEVE sponsort 40 eieren 
Colruyt sponsort 200 eieren 
Stefan De Clercq sponsort 200 sneden kaas 
Kelly De Jaeger gaat langs bij Slagerij De Groote voor sponsoring beleg 
Beatrijs Vermaere gaat langs bij de Keurslaeger voor sponsoring beleg 
Ann De Witte gaat langs bij Point Rouge voor confituur 
Liesbet De Clercq gaat langs bij Nico De Clercq voor sponsoring fruitsap 
Kelly De Jaeger gaat langs bij Pompoentje voor sponsoring fruit (400 appels nodig) 
School vraagt na bij leverancier drank voor sponsoring yoghurt 
Brood: bakkerij De Waele 
Delhaize sponsort speculoos.  De school spreekt Delhaize nog eens aan. 

 
Gelieve uiterlijk 11 oktober 2015 aan Kathleen De Coninck te laten weten wie er wat 
sponsort. Zo kan Kathleen er nodige aankopen op afstemmen. 
(Kathleen.de.coninck@telenet.be)  
 
 

 
4. Wijndegustatie 20 november 2015 

 
Zelfde formule als vorig jaar. Enkele tafels met wijnen (per land) en een kleine bodega. 
Voorbereiding: klaarzetten zaal 
Filip contacteert ChileBoutique 
 
 
 
 

mailto:Kathleen.de.coninck@telenet.be


5. Gespreksavond 
 
Rondvraag naar ideeën voor gespreksonderwerpen/sprekers. Of eventueel iets totaal 
anders. 
 
Vraag: is een gespreksavond nog gewenst? De meningen zijn verdeeld: er is een overaanbod, 
mensen vinden veel informatie op internet. 
 
Voorstel: zelfzorg/veerkracht. Er wordt nog eens rondgekeken. Voorstellen worden verder 
behandeld op de volgende vergadering. 
 
 
 

6. Voorbereiding schoolbal 
 
Werkgroep:  

Ann De Witte, Annemie Buyle, Tine Vandecaeveye, Kelly De Jaeger, Geert De Wulf, 
Katrijn Van Laere, Inge De Vos, Kristof Faes, Kathleen De Coninck, Leen Van 
Nieuwerburgh, Ilse Umans, Beatrijs Vermaere, Tineke De Vriendt, Liesbet Welslau 

 
Ann De Witte verwittigt de leden van de werkgroep wanneer de eerste vergadering 
doorgaat. 
 
Ann De Witte spreekt de traiteur aan, Speeckaert, uit Evergem. Zelfde traiteur als vorig jaar. 
Zeer goede ervaring mee. 
 
Lijst voor tombola wordt volgende vergadering besproken. 
 
Mogelijke thema’s (met aantal voorkeurstemmen): the fifties & Rock’n Roll (12), 
superhelden (2), Alice in Wonderland (3), Casino (8), Sport (3), Kunst (cf jaarthema school) 
(1), Black and white (7), Jungle (15) 
 
Top drie na stemming: 
 Jungle 
 Fifties & Rock’n Roll 
 Casino 
  
De werkgroep gaat na welk thema het best haalbaar is. 
 
  
 

7. Nieuws uit het kernoudercomité 
 
Het kernoudercomité zoekt extra krachten (2 à 3 mensen)! 
 
Kandidaten mogen zich aanmelden bij Filip Stas (liefst voor 29 september 2015). 
filip.stas@skynet.be 



 
Het kernoudercomité komt dit schooljaar samen op 20 oktober 2015, 5 januari 2016, 1 
maart 2016, 25 april 2016. 
 
 
 

8. Nieuws vanuit de school 
 

- Meester Maarten wordt begin oktober papa 
- Meester Kevin wordt half oktober papa 
- Juf Romina wordt in januari mama 

 
- Jaarthema ‘kunst’ wordt toegelicht 

o November: muziek (in ruime zin van het woord)  
o Eind januari –begin februari: museum, kunst 
o Mei: drama en beweging 

Er is een oproep gericht naar de (groot)ouders om mee te werken binnen dit thema. 
 

- Rapportering voor de lagere school wordt herbekeken 
o nieuwe manier van evalueren: kinderen meer gaan vergelijken met zichzelf 

ipv vergelijken met anderen 
o meer differentiëren 
o meer mondeling feedback geven. 
o Meer zelfevaluatie, meer gesprek met kinderen (kindcontacten) 

Kinderen krijgen 3 rapporten dit jaar. Toetsen vormen meer feedback ipv 
rapportering 
Toetsenmap wordt hervormd (indeling per vak) 
School blijft werken naar leerplandoelen. Het is niet de bedoeling het niveau van de 
school te wijzigen. Sommige vakken/opdrachten zijn moeilijk te evalueren in de vorm 
van cijfers (muziek, spreekoefening,…) en het is beter anders te evalueren dan met 
cijfers. 
 
Vraag van OC: wat met introverte kinderen, kinderen die het moeilijk hebben om zich 
uit te drukken?  
Antwoord school: Dit gebeurt via reflectieve vragen. Het kind wordt gevraagd om na 
te denken over een aantal zaken. Dit kan met zinnen, woorden, maar ook met 
symbolen. 

 
- Suggestie voor aankoop materiaal met de winst van vorig jaar wordt doorgeschoven 

naar volgende vergadering. Er zijn veel ideeën vanuit de school, maar niet alle 
offertes zijn al binnen. 

 
- School doet een rondvraag of er mensen bereid zijn om voor een Bulgaars 

knapenkoor slaapplaats te bieden tijdens het sinterklaasweekend + te helpen om een 
concert te organiseren dat 1.900 EUR moet opbrengen om dit knapenkoor te laten 
optreden. 



Het oudercomité ziet dit niet haalbaar (moeilijk tijdstip, ligt niet binnen de scope van 
de school, financieel een risico). Na overleg adviseert het oudercomité hier niet op in 
te gaan. 

 
 
 

9. Financieel verslag 
 
Schooljaar 2014 – 2015: 
Winst schoolbal: 3.226 EUR 
Winst wijndegustatie: 2.133 EUR 
Kosten recepties communies: -1.140 - 930 = -2.070 EUR 
Kosten gezond ontbijt:  -284 EUR 
Kosten allerlei (spreker, afscheidscadeaus, bankverrichtingen,…): -377 EUR 

 
Totale netto opbrengst: 2.611 EUR 
 
Gift aan de school: 3000 EUR (gezien de kosten aan het begin van het schooljaar beperkt zijn, 
wordt de reserve iets afgebouwd) 
 
 
 

10. Varia 
 

- Suggestie om kort voor schoolfeest een expliciete mail te sturen wie wil helpen 
- Suggestie van Jan Foubert: actie CERA: ‘pimp je speelplaats’ waarmee je een 

sponsoring van 3.000 EUR kan krijgen).  De inschrijvingsformuleren worden 
afgewacht voor meer toelichting. 

- Suggestie: boekenbeurs organiseren op school, eventueel koppelen aan een 
ruilbeurs. Beatrijs Vermaere vraagt verder info en licht verder toe op de volgende 
vergadering 

 
 
 

/ 
 
Bijlages: 

- Activiteitenkalender schooljaar 2015 -2016 
- Mailinglist leden oudercomité 

 
 
Volgende vergadering:  12 november 2015 
 


