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Aanwezig: Yves, Koen, Jannik, Sabrina, Anja, Joëlle, directeur Koen, Kathy, Niels, Christoph, Joris, Peter, 
Kristin, Jo, Veerle, Shari, directeur Elke 

Afwezigen: Frederik, Kristiaan, Sam, Chantal, Ann, Joelle, Rudy, Pieter, Pam, Tom, Gjulijeta 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nieuwe leden 

Het OC team verwelkomt Frederik Schodts (niet aanwezig, maar wel al punten gescoord door op de 
receptie van de lagere school te tappen) en Shari Heijens. De voorzitter dankt hen beide nu al voor hun 
moed en inzet, en hoopt dat ze een voorbeeld zijn voor anderen om zich ook aan te sluiten! 

Werkgroepen 

Huidige bezetting van de werkgroepen werd overlopen – het feestcomité zou nog één of meerdere 
leden kunnen gebruiken – de voorzitter plant een charme-offensief. 

Jaarboek 

De laatste opmerkingen werden doorgestuurd naar de drukker – het nieuwe boek gaat weldra ter perse. 
Onze oprechte dank aan de sponsors, en aan Al Kopie voor het zet- en drukwerk. 

Schoolfotograaf 

Gepland op 25-26 september – een aantal onduidelijkheden zullen door de voorzitter en directeur Koen 
besproken worden. Vergeet niet te lachen! 

Dag van de leerkracht 

5 oktober – het OC bereidt de uitdeling van het klasbudget voor (60€ per klas) zodat leerkrachten kleine 
investeringen in hun klas/materiaal kunnen doen. 

We zoeken vrijwilligers om de bewaking even over te nemen van de leerkrachten, zodat ze hun dag 
kunnen vieren : 6 personen van 9u45 tot 10u05 en 6 personen van 10u15 tot 10u35 : Peter mailt de 
helperspoel – het OC checkt haar agenda (of de leden van het OC checken hun agenda). 

Herfstfeest 

We grijpen terug naar de methode van 2 jaar geleden, met op het menu kip/balletjes/vegetarisch. 

Koffie en ijsjes op school te verkrijgen. 

Het thema sluit aan bij het jaarthema van de school : schatten 

De school moet zo snel mogelijk communiceren over het feest, er resten ons nog 3 weken. 

PR 



Het PR team (Joelle H, Sabrina, Gjulijeta) krijgt de vrijheid om de OC webstek te pimpen, alsook om 
berichten toe te voegen en vanuit het OC te communiceren via de facebook-juffen.  

Voorzitterschap 

Zoals eind vorig schooljaar aangekondigd, begint Jo aan zijn laatste jaar als OC voorzitter. We zoeken 
intern naar een nieuwe kandidaat of nieuwe kandidaten, die elk een deel van het mandaat kunnen 
opnemen.  

Bouw- en speelplaatsproject 

Volgende vergadering krijgen we een update over de bouwplannen. 

Over de ombouw van de speelplaats wordt er spoedig weer samengezeten, om de voorstellen van eind 
vorig schooljaar te her-evalueren, samen met de try-outs die de leerkrachten lanceerden op de 
speelplaats. De voorzitter wil absoluut een doorbraak in dit dossier. 

Varia 

 Wist u dat u zich makkelijk kan laten domiciliëren om de schoolrekeningen automatisch te 
betalen? Info te verkrijgen via het schoolsecretariaat 

 Het OC heeft de drinkbussen voor de eerste kleuterklassen en de eerste leerjaren aangekocht en 
laten verdelen. Op aanraden van de kleuterjuffen zijn we overgeschakeld op een ander merk 
voor de kleuters, en dat werd goed onthaald. Een geweldig merci aan Ann om dit te regelen! 

 Directeur Koen meldt dat alle leerkrachten een opleiding tot gemachtigd opzichter zullen 
volgen, tijdens een pedagogische studiedag, om de uitstappen met de kinderen nog beter te 
kunnen begeleiden. 

 Eind vorig schooljaar werd door enkele ouders doorgegeven dat de laatste week voor de 
leerlingen van het zesde leerjaar wel heel erg druk was. De school zal dit meenemen. 

 Enkele OC leden merkten op dat er best wel veel boeken bij het oud papier werden gezet – we 
zoeken samen met de school naar een betere besteding voor afgedankt materiaal – we maken 
ons sterk dat we er anderen blij mee kunnen maken 

 U krijgt dit verslag éénmalig op papier – na de volgende vergadering wordt het per mail 
rondgestuurd en uiteraard bewaard op de website. 
 

 Gelieve nogmaals te noteren dat : 
o Het absoluut niet de bedoeling is om vanaf de knuffelweg terug naar boven (richting 

Spaanse Linde) te rijden. U overschrijdt daarmee een volle witte lijn en brengt anderen 
in gevaar. In week 1 telde de knuffelwegjuffen 20 overtredingen. 

o De politie een prikactie is gestart tegen borduurparkeerders (tussen de bomen aan de 
overkant van de school mag je namelijk niet parkeren) 

o De parking van het Prinsenbos echt niet zo heel ver wandelen is. 

Met deze strenge maar rechtvaardige noot werd de vergadering besloten – na de afwas werd er verder 
gepalaverd bij ‘de nieuwen dimmi’, tot diep in de nacht. 

Volgende vergadering wordt verwacht ergens tegen eind oktober! 

 



 

 


