
 

Verslag vergadering oudercomité 2 mei 2016 
 

 
 
Aanwezig:  Inge De Vos, Korneel Devriendt, Beatrijs Vermaere, Kathleen Rijsbrack, 

Kathleen De Coninck, Ilse Umans, Liesbet Welslau, Kelly De Jaegere, Geert 

De Wulf, Katrijn Van Laere, Kristof Faes, Lieven Boon, Annemie Buyl,  Leen 

Van Nieuwerburgh, Filip Stas, Christa Coppens 

 

 

Voor de school:  directeur Ann, juf Lieve 

 

 
1. Evaluatie nocturne 

 

Zeer geslaagd over de hele lijn. Kinderen, leerkrachten, ouders en familie zijn zeer 

enthousiast en fier. Een dergelijk project is niet elk jaar haalbaar (financieel, verliest aan 

magie,…). Iedereen is  heel enthousiast dat ouders een kijkje kunnen nemen in de klassen, 

kunnen tonen waarmee de kinderen bezig zijn. Eventueel zijn volgende jaren varianten 

mogelijk. 

 

Pannenkoeken en hot-dogs waren een succes.  

 

Vraag wordt gesteld of er in de toekomst rekening moet worden gehouden met vegetariërs, 

varkensvrij vlees,…. 

Hierover wordt nagedacht voor volgend jaar.  

Directie benadrukt dat zij absoluut wil vermijden de perceptie te wekken dat mensen uit 

andere culturen niet welkom zouden zijn. 

 

 
2. Evaluatie schoolbal 

 

Opkomst: 180 mensen, een tiental meer dan vorig jaar. 

 

Rekening houdend met het aantal leerkrachten (met partner) en oudercomitéleden (met 

partner) die aanwezig zijn, zijn er nog ongeveer de helft ‘andere’ ouders. 

 

Vraag: moet het schoolbal blijven bestaan? 

Zijn er alternatieven? 

Een quiz? 

 



Voor fondsenwerving blijken scholen vooral terug te vallen op taartenverkoop, 

bloemenverkoop, koekenverkoop, ontbijtmanden, fuif, boekenbeurs, kinderen kaartjes laten 

maken….  

 

Stof om over na te denken. 
 
 

3. Evaluatie communierecepties 

 

Voor de plechtige communie was het fijn dat dit een week na de communie was. Zo konden 

ook de kinderen van Hijfte er op tijd bij zijn. 

 

Beide recepties liepen vlot. 

 

De cadeautjes voor de eerste communicantjes (drinkfles) werden heel erg gesmaakt. 

 

Data voor 2017: 
- Plechtige communie: 13 of 14 mei 2017 (4de weekend na Pasen) 
- Eerste communie: 21 mei 2017 (weekend voor Hemelvaart) 

 
 

4. Voorbereiding schoolfeest 
 

De werklijst wordt ingevuld.  

In tegenstelling tot wat op de werklijst staat, wordt er op zondag gestart om 9u. 

 

 
5. Voorleggen en goedkeuren ‘huishoudreglement’ van het oudercomité 

 

De draft versie werd reeds per mail doorgestuurd naar alle leden van het oudercomité. De 

tekst wordt tijdens de vergadering nog eens doorlopen en gecorrigeerd/aangepast waar nodig. 

De aanwezigen van de vergadering keuren de tijdens de vergadering  gewijzigde tekst 

unaniem goed. Het reglement wordt bijgevoegd aan onderhavig verslag. 

 

 
6. Financieel verslag 

 

Dimitri is verontschuldigd. Het kasverslag wordt verdaagd naar de volgende vergadering. 

 

 
7. Stand van zaken gespreksavond 

 

Dit zou gebeuren in samenwerking met de Gezinsbond. 

Mogelijke thema’s  
- faalangst en perfectionisme, kost 70 EUR 
- Wat kinderen nodig hebben, kost 70 EUR 
- Normale kinderen, ze bestaan nog 
- Schrijver of illustrator uitnodigen, eventueel  gelinkt aan boekenbeurs 

 

Spreker max 200 EUR (100 voor school, 100 EUR voor Gezinsbond) 

Publiciteit max 40 EUR 



 

Gezinsbond stelt inkom voor van 2 of 3 EUR, inclusief drankje. 

De school en oudercomité zien dit niet als een winstgevend evenement. 

 

Voorstel datum: eerste trimester, op een dinsdagavond of donderdagavond 

 

 
8. Nieuws van de school 

 
- Meester Joris is papa geworden van een zoontje Lenn. Felicitaties vanwege het oudercomité! 
- Juf Iris is mama geworden van een zoontje Stan. Felicitaties vanwege het oudercomité! 
- Het schoolbestuur heeft groen licht gegeven voor het plaatsen van plafondpanelen in de 

warme refters om de akoestiek te verbeteren. Deze refters zullen ook herschilderd worden. 
De kinderen helpen mee denken aan thema’s voor het schilderen. 
Gezien het grote succes van de warme maaltijden, zal de school misschien moeten overgaan 
om in te schrijven voor de warme maaltijden per week. 

- Er is een Agiondossier (owv subsidie) lopende voor de vernieuwing van de 2 sanitaire blokken 
- De school denkt na over hoe de donatie van het oudercomité zal worden besteed (zitbanken 

voor de 3 speelplaatsen,…) 

 

 
9. Varia 

/ 

 

/ 

 

 

 

Volgende vergadering:  vrijdag 17 juni  2016 om 19u15 met aansluitend receptie (+/-  20.30)  

 

 


