
Verslag OC 31/05/2018 

 

- Verslag vergadering 22/03 goedgekeurd 

 

- Welkom aan nieuw OC-lid: Sofie, mama Adèle, onthaalklas 

 

- Drinkbussen 

 

Verdeling drinkbussen eerste kleuterklas/eerste leerjaar.  

Eerste leerjaar – geen issue 

Nieuw model gekozen voor kleuters gebruikt door +/- 50% van kinderen. Beslissing om aan 

kinderen te geven bij start eerste kleuterklas. Volgend jaar opnieuw te evalueren. 

 

- Financiële status 

Het is bij deze ook door een onafhankelijke derde bewezen dat de oude voorzitter geen 

financiële put nalaat aan de nieuwe ploeg.  

 Financieel gezond/positief saldo bij afloop schooljaar 2017-2018, dit na afrekening van 

kosten werking en investering speelplaats 

 

- OC-diner: 15/06, 20u aperitief Lammekes 

 

- Zomerfeest 

o Thema: CIRCUS 

o Helperslijst doet ronde en wordt aangevuld 

o Wieltjesbeurs, rommelmarkt zijn nieuwe elementen 

o Optredens, eten/drinken, … volgens beproefd concept 

 

- Samenstelling klassen 

o klassen worden gemengd NA onthaalklas, NA 3de kleuterklas, NA 2de en NA 4De leerjaar  

 

- Jaarboek 

o Oproep om inhoud (teksten – inhoud) omtrent OC op te frissen, activiteiten te 

promoten en communicatiemiddelen (facebook, website) in de kijker te zetten 

o Oproep aan sponsors voor jaarboek zal op facebookpagina gezet worden. 

 

-   Speelplaats  

o Reeds besteld: voetbalveldjes, klein speelmateriaal, parasols, circusmateriaal, tafels en 

zitbanken (september), speeltuig speelplaats 3-4-5-6de leerjaar (september) 

o Nog aan te kopen: zitslang, inrichting speelbos, … 

 In totaal voor 60.000€, bedrag door de laatste jaren bijeen gespaard door OC-acties! 

 



o Opmerking: pannaveldjes niet makkelijk te verplaatsen/demonteren ter voorbereiding 

van zomerfeest.  

- EHBO  

o Een groep ouders wil cursus EHBO/reanimatie organiseren. Cursus gegeven door 

dokter/verplegers op basis van vrijwillige bijdrage. Indien bijdrage kosten niet dekt, 

wordt gevraagd dat OC verschil bijdraagt. 

o OC steunt idee voor volgend schooljaar, maar heeft graag een idee van de totale 

kostprijs 

 

- Carnavalstoet 

o Per toeval waren enkele auto’s in carnavalstoet terecht gekomen, zonder direct gevaar 

of gevolgen. De school zal dit evenwel opnemen om dit volgend jaar te vermijden. 

 

- Inschrijvingen 

o Directie weegt voor- en nadelen van mogelijk voor kamperen aan de schoolpoort te 

vermijden.  

 

- Voorzitterschap schooljaar 18-19 

o Het OC keurt met unanimiteit het nieuwe voorzitterstrio goed: veel succes aan Niels 

Baert, Kristiaan Roefs en Anja Huysegoms 

 

- Varia 

o Receptie 28/06 op zelfde dag als België – Engeland. Elke bespreekt met Koen hoe dit 

best kan opgevangen worden: groot scherm op speelplaats? Andere dag? 

o Schoolfuif: iets minder volk dan vorig jaar, wel goede ambiance, volgend schooljaar in 

november. 

o Communicatie uitstappen: nuttig om manier van communiceren (facebook/mail/…) 

omtrent eventuele latere aankomst op school op te nemen in schoolreglement. 

o Sofie vraagt of school kan nadenken over fruitbeleid: fruitweek, meer fruit op sportdag, 

… 

o Topactiviteit Engelse les is vervangen door nieuwe school met een andere methode, in 

ander lokaal? Bij een aantal ouders leidde dit tot frustratie. Elke checkt. 

o Amfitheater: recent enkele ongevallen; Elke checkt of er aan de veiligheid kan gewerkt 

worden. 


