
 

Verslag vergadering oudercomité 12 november 2015 
 

 
 
Aanwezig:  Tineke De Vriendt, Katrijn Van Laere, Inge De Vos, Els Vermeiren, Katleen 

Rijsbrack, Ann De Witte, Beatrijs Vermaere, Jeroen De Neef, Annemie Buyle, 
Korneel Devriendt, Lieven Boon, Filip Stas, 

Verontschuldigd:   
Kathleen De Coninck, Liesbet Welslau, Leen Van Nieuwerburgh, Christa 
Coppens, Kelly De Jaeger, Kristof Faes, Tine Vandecaeveye, Ilse Umans, Inge 
Vieren, Dimitri Vandenbossche, Geert De Wulf, Kurt De Swaef 

 
 
Voor de school:  directeur Ann, juf Cindy (1B), juf Leen (3KA) 
 
 

1. voorstelling Korneel + nieuwe kern  
 

Korneel Devriendt, papa van Wiebe (1KA) kon er vorige keer niet bij zijn, dit was dus de 
eerste vergadering voor hem.  Welkom Korneel! 
 
Sinds begin oktober zijn volgende kernleden er bij gekomen: in alfabetische volgorde: 
Lieven BOON, Kelly DE JAEGER, Tineke DE VRIENDT en Katrijn VAN LAERE.   
Er werd met de nieuwe kernleden reeds een eerste keer vergadering op 2015.10.29 
 

 

2. dag van de leerkracht (05.10.2015) 
 

Traditiegetrouw werden er koffiekoeken overhandigd vanwege het OC; gebaar (en koeken) 
werden gesmaakt door iedereen.   
 

 

3. evaluatie gezond ontbijt (19.10.2015):  Wat liep goed?  -  Wat kon beter? 
 
Het gezond ontbijt was (weer eens) een groot succes:  onze kinderen aten veel (en gezond) 
en vele handen van ouders zorgden voor licht werk.  Dank aan iedereen die ervoor zorgde 
dat dit in goed banen liep! 
 
Enkele impressies: 

 Zeer vlotte voorbereiding en goed systeem; draaide zeer goed, ook voor nieuwkomers bij het 
oudercomité (Inge en Els) 



 Eieren op voorhand koken (+/- 260 eieren hadden we dit jaar) is een pluspunt en zeer 
tijdsbesparend op voorbereidingsdag - eiergebeuren zeker zo te houden volgend jaar 

 Zeer veel gegeten door de kleuters 

 Kaas en hesp: veel gesponsord, maar kinderen konden zelfs nog meer op… 

 Brood was bijna allemaal op; 5es hebben van overschotten nog croque-monsieurs gemaakt, 
mmm… 

 Er was voldoende fruit 

 

Vergeet-me-nietjes voor volgende editie:  
 “Vleesjes”: rolletjes op de schotels voor de kleuterklassen: vergeten rondgaan bij de 

kleuters/peuters die gezamenlijk ontbeten in kleine kring in de klas zelf 

 Hesperolletjes: mocht iets meer voor de kleuters; volgend jaar minder hesp en kaas voor de 
klassen voorzien, kwam wat van terug. 

 Sponsors ook op website zetten (is intussen gebeurd; stonden al wel tussen de foto’s op de 
website) 

 

Sponsoring 
 Zeer veel sponsoring; wellicht nog goedkopere kostprijs voor het gezond ontbijt dan vorig 

jaar, dat al een goedkoopste editie was totnogtoe (voorlopige kost dit schooljaar 195 € 
(editie 2014-2015: 284 € en editie 2013-2014: 396 €) 

 Kathleen merkte op kern op dat Colruyt nog meer kan sponsoren. 

 Lidl kan ook sponsoren (Lieven): op te nemen voor volgend jaar 

 

 

4. voorbereiding wijnproeverij (20.11.2015) 
 

In samenwerking met Chileboutique (Bart Batsleer), zoals voorgaande editie. 
 Concept: vrije proeverij (4 tafels: Argentinië, Chili, Zuid-Afrika en Frankrijk); per tafel wordt 

één deskundige voorzien door Chileboutique. 

 Wijnglazen (zowel voor proeverij als voor bar) + spuwemmers & waterkannen worden door 
Chileboutique voorzien; waterglazen worden door school voorzien (voor de opruimers 
achteraf: wijnglazen uitspoelen volstaat!) 

 Vooraf: 
o Aanlevering cava en witte wijn op donderdag 19/11 om 08u45 (zodat deze gekoeld 

kunnen worden; opletten voor bevriezing!) 
o Filip verwittigt Bart nog om enkele (2) flesjes olijfolie mee te brengen op de proeverij 

 Avond zelf (20/11) 
o Zaal wordt door school klaar gezet; directeur Ann zorgt voor droge koekjes, voor 

hoge tafels en voor plantjes en servetten 
o Kelly zorgt voor 10 Turkse broden (om de olijfolie te proeven) en bezorgt deze 

vrijdagnamiddag 20/11 op school 
o Chileboutique en helpers aanwezig vanaf 18u30 (Helpers: Ann DW, Lieven, Filip, 

Dimitri, Katrijn) 
o Beurtrol voorzien voor bar en opkuis achteraf (avond zelf): 19u30-21u00; 21u00-

22u30 en late shift: hele avond: Jeroen, Beatrijs (verdwijnt een kwartiertje 
tussendoor; genoeg invallers van voorbereidingsteam). 

o Bar: één cava, één witte wijn, één rode wijn, plat en bruisend water; 
verkooppprijzen: glas cava/wijn: €3 ;  glas water: €1 ; fles cava/wijn: €12  

 Nadien: 
o Levering: bestellingen (per klant gegroepeerd): woe 09/12 om 08u45 



o Oudercomité zorgt voor wijnverdeling op woe 09/12 (na school tot 13:00), do 10/12 
en vr 11/12 (telkens tot 17:30); Filip zorgt voor nodige lijsten zoadt alles vlot kan 
gecontroleerd worden 

 Uitladen op woe 09/12 om 08u45: Annemie en Ann DW, Beatrijs 
 Wijnverdeling (nà school): 

 Woe 09/12: 12u00 tot 12u45: Lieven, Korneel 

 Do 10/12: 15u30-17u30: Tineke, Filip, (evt. directeur Ann) 

 Vr 11/12: 15u30-17u30:  Kathleen, juf Cindy, directeur Ann, (evt. 
Filip) 

 

 

5. nieuws ivm “Gespreksavond” ? 
 
Vraag:  “impasse” van vorige keer blijft.  Is een gespreksavond nog gewenst?...  Zomaar 
nadenken over een thema wat we kunnen organiseren, levert weinig op.   
 
Afgesproken dat als er iemand met een goed idee (= vaak goede spreker) afkomt, waar we 
met z’n allen kunnen achter staan, we overwegen om dit te organiseren. (bvb. Lut Celie, Rika 
Ponnet, ?...) 
 
 

6. werkgroep “Schoolbal” – stand van zaken (Ann DW) 
 

Ann DW ontving voorstel traiteur: tomatensoep (aan tafel bediend); kip en/of kabeljauw als 
hoofdgerecht en panna cotta als dessert: 14.85 €/pp (vorig jaar was dessert rijstpap en deze 
was aan droge kant).  Iedereen is akkoord met menuvoorstel en Ann DW zal dit dan ook aan 
traiteur bevestigen. 
 
Eerste vergadering werkgroep zit erop (10/11); wel slechts 4 aanwezigen op eerste 
vergadering… 
 
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 

 
Uit de 3 weerhouden thema’s na vergadering 22/09 (Jungle , ‘50 ies & Rock ’n Roll en Casino) 
werd “Casino” weerhouden. 
 
Reeds heel wat concrete ideeën voor zaalversiering en aankleding; nog verder uit te werken 
in de werkgroep; Ann DW brengt iedereen op hoo 

 tafelkleed + servietten: wit/rood/zwart; best tafelkleed niet zwart (maakt vlekken op tafels) 

 rode loper 

 grote luster (onze parplu-skelet) versieren zodat dit nodig casino cachet geeft aan de 
feestzaal 

 harten/klaver/ruiten en schoppen papieren bandjes voor servietten 

 dobbelstenen voor bloemetjes in te zetten (evt door kinderen te maken) 

 grote speelkaarten voor aan de wand te hangen (op zwart doek): materiaal dient licht en vlot 
beschilderbaar te zijn 



 idee van een grote roulette te voorzien en een “tafel”activiteit: elke tafel speelt dan op 
roulette: dit brengt wat “animo” 

 slingers met (grote) harten/klaver/ruiten en schoppen 

 opdien(st)ers: er worden broodjes voorzien (geen tijd om te smullen van voorgerecht, 
hoofdschotel en nagerecht) 

 nog te bekijken:  
o DJ (juf Cindy, An M, Lieven e.a. vragen na wat kostprijs is) – voor te leggen aan 

Filip/kern zodra offerte/kostprijs gekend is 
o Ontwerp van de uitnodigingen; Lieven kan zorgen dat alles gedrukt geraakt als 

ontwerp en benodigd papier aangeleverd wordt.  Uitnodigingen dienen afgedrukt op 
school te liggen om aan de kinderen mee te geven tegen ma 25 januari ten laatste 

 

 

7. eventuele organisatie boekenbeurs  
 

Beatrijs heeft hier al heel wat info over verzameld; goed initiatief; is eens iets anders. 
 
Wordt wat veel dit jaar met op til zijnde kunstproject (zie punt 8 op de agenda)  voorstel om 
open puntjes verder uit te klaren. 
Akkoord om wellicht volgend schooljaar te organsieren; nagaan welke periode het best zou 
passen? 
 
Open puntjes: 

 Prijzen? Kan men tegenwoordig niet goedkoper kopen via internet? 

 Hoe rekening houden met minder begoede gezinnen?  Risico als klassen rond gaan met 
leerkracht kinderen warm gemaakt worden om boeken aan te kopen (mag geen verplichting 
zijn of als dus danig overkomen) 

 Te koppelen met boeken-ruilbeurs?  Verder te bekijken en / of uit te werken. 

 

 

8. nocturne ivm kunstproject 
 

Laatste vrijdag voor Krokusvakantie (Vrijdag 5 februari = 2 weken voor schoolbal) 
 Goed idee als oudercomité voor wat “catering” kan zorgen: bvb: bvb. hartig hapje en iets 

zoets (soep, wafels/pannenkoeken), enkele soorten drank (koffie, …) 

 Oudercomité gaat hiermee akkoord (dag is moeilijk maar ligt vast: vrijdag voor de 
krokusvakantie) 

 Concreet uit te werken; best kleine werkgroep oprichten.  Tineke ziet het zitten om dit op 
zich te nemen; stuur jij een mailtje rond, Tineke, om dit ter harte te nemen? 

 

 

9. nieuws uit de school (directeur Ann) 
 

 Meester Kevin: papa geworden van Suze  (zusje van Mauro) 

 Schoolwebsite: verwijzing naar OC is geupdated (http://www.vbs-lochristi.be/wie-zijn-
we/oudercomite/); voor een recentere foto wordt gezorgd op volgende OC vergadering; 
wees dus massaal aanwezig op jullie paasbest volgende keer. 

 

 

http://www.vbs-lochristi.be/wie-zijn-we/oudercomite/
http://www.vbs-lochristi.be/wie-zijn-we/oudercomite/


10. financieel verslag (gezond ontbijt + dotatie aan de school schooljaar 2014-2015) 
 

Gift aan de school van 3000 € wordt bevestigd. 
Directeur Ann legt de top 3 wenslijst van de leerkrachten voor:  

 bankjes 

 grote blokken 

 hekken voor creëren van een sas peuters achter feestzaal 

 
Alle voorstellen krijgen bijval; Oudercomité beslist om 3000 € te doteren voor deze zaken; 
directeur Ann en het team van de leerkrachten mogen hierin zelf beslissen wat er 
aangekocht wordt (misschien wel alle drie?) 
 
 
Noteer in jullie agenda alvast dat volgende vergadering op maandag 1 februari 2016 
doorgaat. 
 


