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Aanwezig:  Beatrijs Vermaere, Ann De Witte, Kristof Faes, Els Vermeiren, Els De Neve, Stijn De Pauw, 

Tine Vandecaeveye, Filip Stas, Christa Coppens, juf Cindy, juf Liesbeth, directeur Ann 

 

 

 

1) Welkom aan de nieuwe leden 
 

 

2) Kalender schooljaar 
 
- Donderdag 5 oktober 2017: dag van de leerkracht 
- Maandag 23 oktober 2017 ‘gezellig ontbijt op school’. 
- Dinsdag 24 oktober 2017: lezing ‘groot worden doen ze vanzelf, maar luisteren niet’ 
- Vrijdag 24 november 2017: wijnproeverij i.s.m. Chiliboutique 
- Uitleveren wijn 13, 14 en 15 december 2017 
- 23 maart 2018 open school avond ‘ Gezond en fit, een megahit’ 
- Zondag 29 april 2018 receptie plechtige communie om 10.30 
- Zaterdag Receptie eerste communie 5 mei 2018 in de namiddag 
- Zaterdag 26 mei 2018 schoolfeest 
- Vrijdag 22 juni 2018 laatste oudercomité 

 
- Vergaderingen oudercomité: 

o Donderdag 7 december 2017 
o Donderdag 22 februari 2018 
o Donderdag 3 mei 2018 

 

 

3) Gezellig ontbijt 23 oktober 2017 
 

- Wordt getrokken door Ann De Witte en Tineke De Vriendt. 

- Alle kinderen eten in hun eigen klas (gezelliger, rustiger dan in grote groep) 

- Wordt aangeboden: water, melk, boterhammen met hesp, kaas, smeerkaas en confituur, geschilde 

appels en ander gemakkelijk fruit (pitloze druiven, bananen) 

- Geen yoghurt meer voor de kleuters, wel voor de lagere school 

- Lagere school heeft graag eitjes (eieren zullen op vrijdag 20/10 na school in de keuken van de 

nieuwbouw beschikbaar zijn. Neem er gerust mee en breng ze hard gekookt terug tegen 

zondagavond of ten laatste maandagochtend) 

- Directeur Ann laat weten welke kinderen er allergieën hebben 

- Er wordt afgesproken wie welke sponsors aanspreekt. 
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Helpers zondag 22 oktober om 19 u: Tineke De Vriendt, Ann De Witte, Beatrijs Vermaere, Tine 

Vandecaeveye, Els De Neve, Els Vermeiren, Filip Stas, directeur Ann 

 

Helpers: maandag 23 oktober om 7.30: Beatrijs Vermaere, Els De Neve, Filip, Kristof, Tine 

Vandecaeveye, Els Vermeiren 

 

Als er nog mensen zijn die willen helpen, graag een seintje aan Ann De Witte 

 

 

4) Voordracht ‘Groot worden doen ze vanzelf, maar luisteren niet’ op 24 oktober 2017 om 20u 
 

- Spreker: Mich Daix 

- In samenwerking met de Gezinsbond 

- Gezinsbond zorgt voor flyers. Deze zullen op 9 en 10 oktober worden verdeeld via de boekentassen 

- Voordracht kost 140 EUR 

- Inkom: 3 EUR incl drankje 

- Helpers: 1 à 2 mensen om de zaal klaar te zetten en drank uit te schenken 

Helpers: Stijn De Pauw, Ann De Witte en Els De Neve zullen er om 19.30 zijn  

 

5) Wijnproeverij 24 november 2017 
 

- In samenwerking met Chiliboutique 

- Een tafel met wereldwijnen en een tafel met Europese wijnen 

- Kernoudercomité zorgt voor de wijnlijst 

- Er zal ook een zithoek zijn om een wijntje te drinken tegen een toegankelijke prijs 

- Voorstel: aan uitnodiging een deeltje hangen om een wijnpakketje te kopen 

- Voorstel: achtergrondmuziek 

- Reclame maken via facebook (Stijn) 

- Helpers: Thomas Beirnaert, Christa Coppens 

Juf Cindy zal met de kinderen in de opvang alle tafels en stoelen aan de kant schuiven als het kan. 

Helpers voor het uitleveren van de wijn zal besproken worden op de OCvergadering van 7 december 

2017 

 

6) Schoolbal – Open school avond - alternatief 
 

- Schoolbal wordt niet meer georganiseerd omdat er vooral leerkrachten en ouders van het 

oudercomité kwamen en weinig andere mensen. 

- Er wordt gezocht naar een alternatief. Er wordt gedacht aan een verkoop van koekjes of chocolaatjes 

waarop op voorhand moet worden ingeschreven.  

- Voorstel om ouders tegen elkaar te laten fietsen tegen een kleine inbreng op de openschool avond 

Of ballen gooien in basketringen 

- Voorstel: 2de hands beurs 

- Werkgroep oprichten om nocturne uit te breiden 
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Werkgroep: Beatrijs Vermaere, Ann De Witte, Tine Vandecaeveye, Stijn De Pauw, Kristof Faes, Els De 

Neve, Tineke De Vriendt 

 

7) Financiën 
 

Overzicht (belangrijkste in-/uitgavenposten): 

 

Winst vorig jaar 1.210 EUR excl winst boekenverkoop. Voorstel om 1.500 EUR te doneren aan de school 

(er is veel reserve in de werkingsmiddelen. Daarom wordt er meer geschonken dan er winst is dit jaar). 

School zou hiermee de zitbank op de kleuterspeelplaats uitbreiden (“slang”). 

 

8) Nieuws van het oudercomité 
 

Zoals eind vorig jaar beslist is de nieuwe penningmeester Kelly, in opvolging van Dimitri. 

Naast de voorzitter wordt Ann De Witte de derde vertegenwoordiger bij de bank voor de feitelijke 

vereniging die het Oudercomité is.  Zij vervangt hiermee Kathleen De Coninck, wiens kinderen vorig jaar 

“afstudeerden” op Sint-Jozef. 

 

9) Nieuws van de school 
 

- Juf Charlotte Dewaele is mama geworden van Léon. Felicitaties vanwege het oudercomité!! 

- Jaarthema ‘gezond en fit een megahit’ zal nog meer leven aan de hand van middagactiviteiten, 

ouders zijn aangesproken om mee een activiteit te organiseren. Ook mindfullness en yoga zullen aan 

bod komen (cfr minister Crevits die pleit voor lessen i.v.m. burn-out) 

- De facebookpagina wordt druk bezocht. Vinden we leuk. 

- Er komt een bevraging over de school bij de ouders en de kinderen. De school organiseert ook een 

zelfevaluatie. 

Bij de bevraging van de ouders zullen ook enkele vragen gesteld worden over het oudercomité. Het 

kernoudercomité geeft een voorstel van vragen door. 

 

10) Varia 
 

/ 
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Volgende vergadering: donderdag 7 december 2017 om 20.00 

 

 
* 


