
 

 

 
Verslag Oudercomité  di 15 oktober 2019 

 
 

Aanwezigen: 

Directeur Ann, juf Mireille 

Filip Stas, Katleen Rijsbracke, Ilse, Katrijn Van Laere, Tineke De Vriendt, Kelly De Jaeger, Tine Van de 

Caveye, Stijn De Pauw, Annelies, Joke, Steve, Nicolas 

Verslagnemer: Beatrijs Vermaere 

 

Agendapunten 

1. Uitleg over werking OC 

 

- Er wordt gewerkt in werkgroepen, per project. 

- Welke activiteiten organiseren we? (in nauw overleg met de school) 

o Ondersteuning schoolfeest 6 juni 

o Zoete Zondag: ontbijt op school – 17 november 

o Nocturne (21 februari): openschoolavond voor krokusvakantie 

o Recepties eerste en plechtige communie 

- Ondersteuning door leden OC enerzijds en helpende handen anderzijds (sporadische 

vrijwilligers). 

- Website VBS bevat een pagina van het oudercomité: medewerkers gaan we er niet meer op tonen 

(niet relevant), verslagen OC wel (niet verslagen van werkgroepen). Op die pagina kan je 

inschrijven voor werkgroepen en ook voor Zoete Zondag. 

 

 

2. Recepties communie & lentefeest & zegening van de jeugd 

 

De plechtige communie dit jaar vindt plaats op zondag 10 mei om 11u. Vraag is of we aansluitend 

een receptie kunnen organiseren. De timing is niet ideaal. We zoeken dus het best naar een 

alternatief. Voorstel: 

- Zaterdag 16 mei – receptie eerste communie in de namiddag aansluitend aan viering 

- 17 mei – receptie plechtige communie om 11u 

Katleen wordt de verantwoordelijke voor de communies en bekijkt met Ann de bestellingen van 

drank en cadeautjes van vorig jaar. 

 



3. Zoete Zondag  

 

- 17 november 

- Zelfde formule vorig jaar, maar met meer instapmomenten 

- Werklijst: nog 4 à 5 mensen te kort 

- Vrijdagnamiddag 15/11: borden klaarzetten in zaal en eventueel afwassen indien nodig (Beatrijs, 

Ilse, Katrijn) 

- Communicatie:  

o Stijn maakt flyers week van 14/10 en flyers worden deze week meegegeven met de 

kinderen. Er wordt tegelijkertijd ook een mail verstuurd naar alle ouders. 

o Facebookbericht: 5 november 

- Betalingen: opvolging van de betalingen moet duidelijker en beter zijn. Katleen en Ilse stellen 

voor om het systeem van de fietsroutes te gebruiken, waarbij de persoon die inschrijft een 

bevestigingsmail met betaalinstructies ontvangt. In de betaalinstructies staat een opmerking die 

kan geplakt worden in de mededeling. 

- Suggestie Tine: duidelijkere flow voor het afruimen. Eventueel een afruimtafel? 

- Suggestie Ilse: een banner specifiek voor Zoete Zondag. 

 

4. Nocturne – 21 februari 2020 

 

- Thema is jaarthema school “Een duik in de tijd” 

- Catering wordt iets eenvoudiger dan vorig jaar: popcorn/pannenkoek/hot dogs 

- Werkgroep: Tineke (De Vriendt) wil deze werkgroep trekken. Stijn, Tine, Katrijn , Joke nemen 

ook deel aan de werkgroep. 

 

5. Vastleggen vergaderingen OC 

 

- 28 januari 2020 

- 28 april 2020 

- 26 mei 2020 

- 19 juni 2020 (pizza) 

 

6. Financieel verslag 

 

Het OC schenkt dit jaar (ongeveer) 2500 euro aan de school. 

Rekeningen OC: sinds dit jaar zijn er nog maar twee personen met handtekeningbevoegdheid in het 

OC: Filip en Kelly. Er zijn idealiter drie personen met handtekeningbevoegdheid. Katrijn biedt zich 

aan als 3de persoon. Dit wordt het best pas in orde gebracht na de Zoete Zondag. 

 

7. Nieuws uit de school 

Juf Romina is bevallen van Briek. 

In 1KA is er een nieuwe juf: An De Craene (op woensdagvoormiddag). 

Vanaf 1 oktober is er een voltijdse plaats vrij voor een medewerker lerarenplatform. Dit wordt 

ingevuld door een kleuterleidster die vorig jaar ook lesgaf op school. 

Juf Lien geeft samen met meester Walter les in het vierde leerjaar. 

Juf Evelien is zorgcoördinator voor het 1ste en 2de leerjaar. 



Het leefrapport in de lagere school is aangepast. De kinderen hebben samen met de leerkracht adhv 

spelletjes klasregels opgesteld, die gelinkt zijn aan het pedagogisch project. Elke klas heeft nu zijn 

eigen leefrapport. Dit wordt nog steeds geëvalueerd met smilies, die nu ingekleurd worden (ipv al 

dan niet lachende mondjes). Op het eerste leefrapport zal er maar één smiley staan, nadien twee (om 

zichzelf te evalueren). De regels kunnen mettertijd eventueel wegvallen. 

 

Vergroening van de school: de plannen voor nieuwe, groene speelplaatsen worden concreet. 

Ondertussen wordt er gezocht naar acties die nu al kunnen worden genomen. 

Er worden ook gevoelsplekken geïntroduceerd. In afwachting daarvan worden er rustplekken 

ingericht (wolken). 

Er wordt nagedacht over een systeem om de warme maaltijden beter te organiseren. Bijvoorbeeld een 

inschrijfsysteem. 

Er wordt voorgesteld om tweemaandelijks een nieuwsbrief rond te sturen met nieuws van de school. 

De school heeft de scholencross-wisselbeker gewonnen. 

Meester Johan gaat met pensioen. Het afscheidsfeest is gepland op 3 april. Meester Johan wordt 

opgevolgd door juffrouw Moniek. 

Er is een dossier ingediend voor de vervanging van de overkappingen (en nog enkele andere 

elementen). 

 

8. Info over OC 

 

- Nieuwe leden: Annelies, Joke, Nicolas 

- Afscheidnemende leden dit jaar: Celine, Inge (De Vos) 
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