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Aanwezigen : 

Ann De Lantsheer- Ann Devuyst- Axel Despiegelaere- Bart Seutin- Chantal Lauwers- Erwin 

Lauwereyssen- Frederik De Neve - Greet Stessens- Jannick Spranghers- Karin Van Passel- Katty Poels- 

Koen Geysenbergh- Kristien Bettens- Pamela Gascon- Peter Nuyts - Roel Thomas- Rudy De Wever- 

Sam Perneel – Sara Javadzadeh - Tanja Van Looy 

Belangrijk : verloren voorwerpen !! 
De directie uit haar bezorgdheid omtrent de enorme hoeveelheid verloren (gevonden) voorwerpen. 

Normaal gezien worden deze een hele tijd bijgehouden (toegankelijk voor de ouders, daarna 

gestockeerd), en nadien 2 x per jaar aan goede doelen weggeschonken. 

 

Dit schooljaar zal dit door de grote hoeveelheid kleren zelfs niet meer mogelijk zijn (niet genoeg 

stockageruimte). 

Er wordt dan ook met aandrang gevraagd de voorwerpen (drinkbussen, brooddozen, enz…) en kleren 

met naam te merken (labels of textielstiften).  

 

Deze voorwerpen zijn ook steeds te bezichtigen in de refter. 

1- OC verslag 

 

Verslag van 11/9/2014 wordt goedgekeurd.  

2- Enquête naar de ouders 

 

Wendy Vanwinkelen organiseert een enquête ism het OC naar de ouders toe. 

De vragenlijst bevat standaardvragen die ook in veel andere scholen worden gebruikt. De vragen zijn 

al  doorgenomen met de directie. 

Daarenboven zullen ook vragen worden opgenomen ivm de nieuwe regeling op school, alsook rond 

de TOP activiteiten. 

De enquête wordt verwacht tegen na de herfstvakantie. De ouders zullen 2 weken krijgen om te 

antwoorden. Nadat de resultaten verwerkt zullen zijn, zal hierrond een specifieke communicatie naar 

de ouders gebeuren. 

 

3- Feedback Schoolbestuur, vergadering van 17/9 

 

Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.m. de rol van de beheerraad en het voltallige 

schoolbestuur, en de vraag om, indien vertegenwoordigers van de ouders belet zijn, een vervanger te 

sturen (omdat er jaarlijks al maar 3 vergaderingen zijn). 

Verder zijn de nieuwe formule van het zomerfeest besproken, en is er uitvoerig een eerste feedback 

gegeven en besproken over de nieuwe schoolorganisatie. 

 

4- Feedback nieuwe uurregeling en TOP activiteiten 

 

Vele ouders hebben geopperd dat de communicatie rond de nieuwe uurregeling nogal laat is 

gebeurd vorig schooljaar. Ook op de openingsrecepties in het begin van het schooljaar had hierrond 

nog wat meer uitleg kunnen gegeven worden. 

Het einduur is vroeger dan voorheen en wordt als zeer vroeg ervaren. 

De directie laat optekenen dat de speeltijd, die vroeger in de namiddag tussen twee lestijden kwam, 

nu gewoon na de twee lestijden van de schoolnamiddag komt.  



Het feit dat boterhammen in de klassen worden opgegeten, wordt door iedereen als positief ervaren 

(rustiger). 

 

Het feit dat er geen huiswerk- of studieklas kan georganiseerd worden simultaan voor 2-3 en voor 4-

5-6 is gelinkt aan het gebrek aan de nodige infrastructuur. De school onderzoekt al geruime tijd hoe 

zij een extra multi-functionele ruimte zou kunnen bekomen, maar dat is een project op langere 

termijn. 

 

Ook zijn er nu 8 mensen die toezicht houden, tegen 4 vroeger. 

 

De TOP activiteiten zijn allemaal volledig bezet, en de feedback is zeer positief. Bij drama is er een 

probleem gerezen door ziekte van de lesgeefster, maar de voorziene sessies zullen later op het 

schooljaar wel degelijk worden gegeven. 

Kinderen die niet konden meedoen doordat het maximum aantal al bereikt was, zullen prioritair in 

de volgende sessies worden ingeschreven. 

Mensen die een leuke of leerrijke activiteit kunnen / willen komen geven op school mogen zich zeker 

nog melden bij de directie. 

 

5- Jaarboek 2014-2015 

 

Het jaarboek is ondertussen meegegeven met de leerlingen via de boekentas. Een hele dikke 

dankuwel aan Bart Seutin voor de organisatie en aan zijn echtgenote Caroline voor de lay-out van het 

boekje. Ook een warme bedanking voor Al Kopie voor het drukken. 

 

6- Schoolfotograaf 

 

Bart heeft ook de organisatie van de schoolfotograaf voor zijn rekening genomen. Dit is goed 

verlopen. 

De foto’s zullen voor de herfstvakantie worden verdeeld, eventuele bijbestellingen worden voor 3/12 

geleverd. 

 

7- Dag van de leerkracht. 

 

Het OC heeft voor een kleine attentie (in de context van het jaarthema) gezorgd voor alle 

betrokkenen van de school : secretariaat, opvang, leerkrachten, enz… 

Voor de leerkrachten is er traditiegetrouw een klein budget uitgetrokken per klas, alsook voor de 

leerkrachten sport, frans, en de zorgleerkrachten. Het OC heeft voor eventjes de bewaking 

overgenomen, zodat de leerkrachten in de bloemetjes konden worden gezet. 

 

8- Herfstfeest 

 

Thema : een pluim voor de chef. Dit is waarschijnlijk een van de laatste keren dat de chef van het 

Herfstfeest de keuken voor zijn rekening zal nemen. We geven hem dit jaar een extra pluim. 

 

9- Zaklampentocht – De Geest 

 

De werkgroep broedt al geruime tijd op een gewijzigde formule. Traditionele elementen zoals het 

Prinsenbos en zaklampen blijven behouden. De datum is dit schooljaar op 16 januari 2015. 

 

10- Financieel project OC 2014-2015 

 



Zoals traditioneel om de 2 jaar wenst het OC een groot project financieel te dragen. Dit project moet 

steeds zoveel mogelijk kinderen ten goede komen. Vorige projecten waren de herinrichting van de 

refter / speelruimte, het amfitheater, en de speeltuigen op de speelplaatsen van 1-2-3 en de 

kleuters. 

Dit jaar zal het OC meewerken aan de verbetering van de speelplaats 4-5-6, inclusief een bevraging 

van de kinderen wat zij als “hun ideale speelplaats” zien. 

 

11- Wafelslag 

 

De datum voor de wafelslag zal met een weekje worden opgeschoven, om rekening te houden met 

de avonturenklassen die de eerste week na de Kerstvakantie worden gehouden. De verdeling zal nu 

gebeuren op 5 (en 6) februari 2015. 

 

12- Varia 

 

- Op de website moeten foto’s van de nieuwe OC-leden worden gepost. 

- In de week van 26/11 wordt de voorleesweek georganiseerd. Er wordt nog gekeken wat kan 

worden georganiseerd (bv voorleessessies, al dan niet ism de Bib). Het OC zal mee zoeken 

naar vrijwilligers om dit mogelijk te maken. 

- Voor de herfstvakantie wordt de eerste fantastische OC nieuwsbrief verwacht. 

- Het OC zal zien of en hoe het kan helpen ivm het labelen van kleren en voorwerpen 

 

� Volgende vergadering: Donderdag 20/11/14 om 20u 

 


