
Oudercomité 19/05/2016 
 
Aanwezigen: 
Pieter, Koen Geysenbergh, Jannik, Joëlle, Yves, Koen Gevers, Joris, Nils, Bart, Ann de 
Lantsheer, Ann Devuyst, Kristien B., Peter, Karin, Chantal, Veerle, Tania, Jo, Roel, 
Kristiaan 
 
Excuses 
Christine L, Axel, Sam, Greet, Kristin, Rudy, Joëlle, Katty 
 
1. Afscheid 

Deze vergadering is de laatste vergadering voor volgende leden: Ann Devuyst, Tania, 
Bart en Christine Louwagie.  
De voorzitter bedankt hen voor de enorme betrokkenheid en hulp gedurende de jaren. 
Het OC zal hen op gepaste wijze in de bloemen of drank zetten, op het einde van ons 
werkjaar. 
 
2. Zomerfeest 

De leerkrachten, zijnde juf Brigitte, juf Eline, juf Sarah, juf Tessa, juf Petra en juf Laura, 
hebben enorm veel werk verzet. De voorbereiding verloopt zeer goed. 
 
Het thema van dit jaar is: Er was eens… Het concept is hetzelfde als vorig jaar, maar de 
ervaringen van vorig jaar werden gebruikt om het concept verder op punt te stellen. De 
volgende stand van zaken wordt opgemaakt: 

 De uitnodigingen zijn met de kinderen meegegeven 
 De Facebookpagina is geüpdatet 
 Er zijn verschillende eetstandjes voorzien 
 Er zullen twee “kleinere” tenten geplaatst worden. Deze tenten bieden 

beschutting bieden tegen regen bij slecht weer en de zon bij goed weer 
 Er zal getracht worden om alle activiteiten van zowel de kleuterklassen als de 

leerjaren op de grote speelplaats te laten verlopen. Er wordt nog gekeken met de 
preventieadviseur of dit mogelijk is.  

 Er zullen polsbandjes verkocht worden die als aandenken kunnen dienen voor de 
6e leerjaren. Het thema is “er was eens” en de polsbandjes hebben dan het thema 
de twaalfjes (alluderend op de sprookjesachtige elfjes) 

 Net als vorig jaar zal er weer een gin-bar zijn, maar eventueel wel in aangepaste 
vorm.  

 De agenda van die dag ziet er uit als volgt: 
o Aperitiefconcert 
o Free podium waarvoor de leerlingen audities kunnen doen 
o Optredens van de kinderen 

 
Er zijn veel helpende handen nodig. Buiten de leraren hebben zich reeds 27 paar 
helpende handen aangeboden (OC leden en helperspoel). De lijst voor helpers wordt 
doorgegeven.  

  



3. Speelplaats 
Een eerste versie van het plan werd door directeur Koen besproken met de leraren. Op 
basis van hun wensen werd het plan aangepast. De vernieuwde versie van het plan 
wordt uitgedeeld en voorgesteld door Roel en Jo.  
 
Het plan voorziet in een grote sportkooi van 21 op 25 meter. Vooraleer de verdere 
werken aan de speelplaats kunnen uitgevoerd worden moet eerst de sportkooi en de 
bijhorende bodem geplaatst worden. Uit de eerste rondvraag bij mogelijke leveranciers 
blijkt de kooi en de ondergrond zeer duur te zijn. Er dient dus nog eens rondgekeken te 
worden voor mogelijke alternatieven/andere leveranciers. Alle suggesties zijn welkom.  
 
Belangrijk bij het heraanleggen van de speelplaats is dat de afwatering van het 
regenwater vlot verloopt zodat geen zones van de speelplaats blank komen te staan als 
het hard regent. 
 
Zoals reeds eerder is aangegeven dient, gezien de ermee gepaard gaande kosten, de 
heraanleg van de speelplaats over meerdere jaren gespreid te worden. Teneinde een 
idee te hebben van de totale kostprijs zal een ruwe schatting van de totale kosten 
gemaakt worden.  
 
4. Speelcaravan 

De school heeft een speelcaravan vol knuffeldieren en speelmateriaal aangekocht. Het 
geld van de BBQ vorig jaar georganiseerd door de ouders van de kleuters van de derde 
kleuterklas en geschonken aan het OC zal volledig gebruikt worden om bij te dragen in 
de kosten.  
 
5. Werken gemeente 
Een stand van zaken wordt opgemaakt: 

 De brandwerende deuren in blok H zijn tijdens de Paasvakantie geplaatst.  
 De gemeente had beloofd om de schouw in eigen beheer te herstellen van zodra 

de hoogtewerker terug was vrij gekomen. Door omstandigheden bij de gemeente 
is dit tot op heden niet gebeurd.  

 De grote poort tussen de weg en de parking van de schepenen en de 
burgemeester: geen verandering in de situatie aangezien deze poort bijna altijd 
open is.  

 Zoals eerder gemeld heeft de gemeente een budget voorzien voor het herstellen 
van het dak, maar is er niets bekend over de huidige stand van zaken.  

 Stippellijn aan ingang knuffelweg 
 Er is geen informatie over de beslissingen van het Verkeersplatform omtrent het 

beter aangeven van de school 
 

 Jo zal een mailtje sturen naar de Voorzitter van het schoolbestuur alsook naar het 
Verkeersplatform 

  
6. ICT 

 De ontplooiing van de nieuwe website heeft vertraging opgelopen. 
 Voor het 1e en 2e leerjaar worden 6 nieuwe digitale borden aangekocht 
 Het draadloos netwerk op school wordt aangepakt  

  



7. Voorbereiding einde schooljaar 
Naar jaarlijkse gewoonte biedt het OC een receptie aan voor het afstuderen van de 3e 
kleuterklas en het 6e leerjaar 

 27 juni receptie 3e kleuterklassen: helpers gezocht van 16:00 tot 17:00 
 28 juni receptie 6e leerjaar (met speech van Directeur Koen en Voorzitter OC): 

helpers gezocht van 19:00 tot … 
Naar analogie met de BBQ van de 3e kleuterklassen denken een aantal ouders van 
de zesdes aan de organisatie van iets gelijkaardigs. Dit vormt geen probleem op 
voorwaarde dat het ook wordt opengetrokken naar alle genodigden (bovenop de 
leerlingen en hun ouders worden op deze receptie ook alle helpers van de school 
uitgenodigd) 

 
8. Herfstfeest 2016 

Als het zomerfeest voorbij is,  dient het Feestcomité zich te buigen over het Herfstfeest.  
 
9. Jaarkalander  

Jo neemt het deel van Pamela over (advertenties) – de layout blijft nog 1 extra jaar in de 
kundige handen van Caroline (vrouw van Bart). 
 
10. Varia 
 Kristin Van Belle en Bram verwelkomden de klein Stan, en dragen zo bij tot de 

leerlingenpopulatie 2019-2020! Proficiat ! 
 Drinkbussenactie voor 1e leerjaar en 1e kleuterklas wordt herhaald. De ouders 

worden ingelicht via de brieven alsook via de website 
 Koekendoosjesbeleid her-evalueren mogelijk? Positief is dat er bijna geen verloren 

drinkbussen/doosjes meer zijn, maar dat dit beleid niet mag leiden tot verlies aan 
speeltijd van de kinderen 

 Vervanging voor Bart Seutin voor schoolbestuur: kandidaten kunnen zich bij de 
Voorzitter melden 

 Fiscaal attest voor Kivowe is mogelijk vanaf 40 EUR. De schenkers moeten volgende 
elementen doorgeven aan de school: 

o Voor - en achternaam van de schenker 
o Adresgegevens 
o Rijksregisternummer 
o Het geschonken bedrag 

 
11. Evaluatie Werkjaar 

Algemeen gevoel is zeer positief.  
************* 


