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Overzicht aanwezigen (A = aanwezig / a = deels aanwezig / V = verontschuldigd) 
 
 

Temmerman Anne  Standaert Karel A Pollet Ruth V 

Beyers Caroline A Bombeke Katrijn  Van Ruyskensvelde Sarah  

Vande Walle Caroline A Van Trappen Koen A Van Daele Silvy V 

Verdurmen Elke A Botterman Lies  De Smedt Sofie A 

De Lange Els A Nowé Liselot V Depoorter Tine A 

Vlieghe Francis A Bonamie Nathalie A Verleyen Tristan A 

De Jongh Inge A Vanderstraeten Nathalie A Heirwegh  Veerle  

Willems Joke A De Lange Mieke A Gabriëls Wim V 

Cloet  Kaat V     

      

Directeur Ann A Juf Katelijne A Juf Britta A 

  Juf Caroline A   

 

VERSLAG 

 1. Verwelkoming nieuwe leden 

Iedereen stelt zichzelf even kort voor tijdens een voorstellingsrondje. We verwelkomen Mieke De Lange 
als nieuw lid.  

 2. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Er wordt gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de herstelling van de picknickbank. Deze 
is ondertussen naar ’t Veer voor herstelling.  

 3. Organisatie OC: beheer en statuten, lidmaatschap VCOV 

Dit schooljaar is normaal gezien aan het nieuw verkozen bestuur (Joke, Francis en Inge) om het reilen 
en zeilen van het oudercomité te bewaken. Omdat Joke verhuist naar het buitenland, blijven er echter 
maar 2 bestuursleden over. Aangezien er geen nieuwe kandidaten zijn, zullen de statuten weerom 
worden aangepast en zal het OC verder gaan met 2 bestuursleden. Deze statuten werden eerder 
doorgestuurd en worden aanvaard door alle aanwezige leden, met als enige opmerking om een 
versie/datum te vermelden in het document. 

De vraag wordt voorgelegd of het nuttig zou kunnen zijn om lid te worden van het VCOV, de koepel 
voor ouderverenigingen. Het lidgeld bedraagt €90 per schooljaar en in ruil daarvoor kan je worden 
bijgestaan met raad en daad bij verzekeringskwesties, bij vragen over of bij verandering van 
organisatiestructuur, er zijn handige brochures en documenten beschikbaar, … 

Er wordt ingestemd met een lidmaatschap voor dit schooljaar. Inge brengt dit in orde. Francis, Caroline 
B en Inge zullen ook naar de informatieavond “Actieve ouders in de ouderwerking” gaan. 

 4. Mededelingen van de directie 

 4.1. Opvang 

De studie is nogal druk. Er werd daarom beslist om in 3 groepen te werken dit schooljaar. Om 16u15 
begint de stille studie onder toezicht van juf Katelijne voor alle leerlingen van het 2e tot het 6e leerjaar. 
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Er is een speelstudie voor 3e kleuter en 1e leerjaar onder toezicht van juf Hilde. Juf Inge vangt alle 
kleinsten op (van peuter tot 2e kleuter). De locatie voor de kleuters is afhankelijk van het weer.  

 4.2. Oog voor lekkers  

Het departement Landbouw en Visserij geeft subsidies aan scholen om gratis fruit en groenten aan te 
bieden aan alle leerlingen van de school. De school heeft alvast ingetekend voor de eerste 10 weken 
van het schooljaar. Er werd gekozen om het gezonde lekkers aan te bieden op woensdag tijdens de 
speeltijd. Er zal aan de ouders worden gevraagd of er wat helpende handen kunnen zijn om het fruit 
en de groenten te snijden. Guido van het winkeltje in de Ottergemsesteenweg zal het fruit en de 
groenten leveren (met extra aandacht voor afwisseling). Het gaat telkens om inlandse 
seizoensgroenten en –fruit. Caroline Beyers stelt zich alvast kandidaat om te helpen snijden.  

 4.3. Bergruimte Ottergemsesteenweg  

Het dak van de bergruimte boven de ingang aan de Ottergemsesteenweg werd hersteld. Een deel van 
de ruimtes is al opgeruimd. Er ligt geen materiaal meer van het OC dat weg mag. 

 4.4. Afzwaaimoment 3e  kleuter 

Het eerste laagdrempelig afzwaaimoment voor de 3e kleuterklas werd gesmaakt. Dit jaar zal het 
opnieuw georganiseerd worden, maar er zal wel hulp worden gevraagd aan het OC voor de bediening 
van de drank.  

 4.5. Evaluatie kampjes  

Er gingen 2 Free-time kampjes door op school tijdens de zomervakantie. Er werd 1 positieve feedback 
ontvangen en 1 minder goede. Algemeen werd opgemerkt dat het dit jaar beter was dan vorig jaar. Het 
blijft een positief gegeven voor de kinderen dat er kampjes mogelijk zijn in de vertrouwde omgeving 
van de school.  

Ook ging er een musicalkamp door op school waar verschillende kinderen van de school aan hebben 
deelgenomen. Dit kamp zal volgend jaar weer op school worden georganiseerd in de paasvakantie en 
de zomervakantie.  

De organisatie Tsjaka heeft ook de vraag gesteld of de locatie aan hen kan toevertrouwd worden voor 
kampjes. De directeur zal eens luisteren naar de mogelijkheden en randvoorwaarden.  

 4.6. Verkeersweek  

De verkeersweek is bezig, er komt nog een fluodag en er worden strapbandjes uitgedeeld op vrijdag. 

 4.7. Vervanging lichten  

Er werd een offerte aangevraagd voor de vervanging van alle lampen in de eetzaal naar led-technologie. 
Deze zullen in de herfstvakantie worden vervangen. De vraag wordt gesteld of er hiervoor geen 
subsidies werden aangevraagd. Bijvoorbeeld bij Led me help you? Dit zal door de school worden 
bekeken. 

 5. Activiteiten en bijhorende werkgroepen 

Eetcafé (15/2/2020): trekker = Karel 

Hebben zich nu al opgegeven: Wim, Francis, Koen, Sofie DS, Katelijne 
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Kerstgebeuren (19/12/2019): trekker = Tristan 

Hebben zich nu al opgegeven: Elke, Els, Sofie DS, Ruth, Katelijne, Mieke 

Boekenbar helpers (22/11/2019): trekker = Francis 

Hebben zich nu al opgegeven: Tristan, Els, Tine, Koen, Caroline, Joke 

Denktank Verkeer 

Hebben zich nu al opgegeven: Caroline Beyers, Tristan, Tine, leerkrachten: Julie, Nele, Karo, Sofie 
Dhaeyer, (Katelijne) 

Denktank Duurzaamheid 

Hebben zich nu al opgegeven: Tine, Liselot, Inge, leerkrachten: Annelore, Natascha, Eva  

Schoolfeest 2.0 (voorlopig nog een denktank?) 

Hebben zich opgegeven als creatieve ontwerpers: Sofie DS, Caroline Vande Walle, Tine 

Hebben zich nu al opgegeven als helper: Katelijne 

Slotfeest (datum te bepalen) 

Afscheidnemers: Karel, Nathalie B, Kaat, Vic, Silvy 

Hebben zich nu al opgegeven: Elke, Tristan, Ruth, Katelijne 

Koffiemoment 

Om de ouders van de kleuterklassen beter te betrekken zal het koffiemoment bij wijze van test ook 
eens plaatsvinden op de speelplaats van de kleuters. 

 6. Denktankjes 

 6.1. Verkeer 

Tijdens de verkeersweek zijn er geen speciale acties met medewerking van het OC georganiseerd. Er 
zal tijdens het schooljaar wel een actie volgen. Er wordt een oproep gedaan voor extra denkers. Tristan 
is bereid hieraan mee te werken.  

 6.2. Ecologie/duurzaamheid 

Er werd met juf Annelore afgesproken dat er over dit topic samen met het schoolparlement extra zal 
gebrainstormd worden. De plastic sintzakjes worden in ieder geval dit schooljaar al vervangen door het 
vullen van de schoentjes. 
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 7. Website/coördinatenlijst 

Aan de nieuwe leden wordt gevraagd de fiche in te vullen met persoonlijke gegevens. Zij zullen mee 
worden opgenomen in de alias van OC-leden. 

 8. Overzicht kas 

Kassa:    € 534.33 
Zichtrekening:   € 6428.08 
Spaarrekening:   € 94.38 

 9. Varia 

 9.1. Vastleggen volgende vergaderingen  

Een overzicht van de vastgelegde data wordt onderaan het verslag weergegeven in de 
activiteitenagenda.  

 9.2. Veiligheid fietsenstalling  

Er wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van de fietsen die in de fietsenstalling worden geplaatst. 
Het toezicht lijkt onvoldoende. Het gebeurt af en toe dat er kinderen betrapt worden die in de 
fietsenstalling aan het spelen zijn en er zijn af en toe defecten aan de geparkeerde fietsen.  

De school bekijkt of er iets aan kan gedaan worden. De uitbreiding van de fietsenstalling zal zeer basic 
zijn en gaat daar geen oplossing voor bieden, maar misschien kan er wel iets zichtbaars geïnstalleerd 
worden om de kinderen tegen te houden om daar te gaan spelen. 

 9.3. Deur Stropstraat  

De deur aan de Stropstraat sluit nogal luid. Het is ook moeilijk om deze deur zacht toe te doen als je 
met de fiets het schooldomein moet verlaten. Zijn er hier geen oplossingen voor? Een eenvoudig 
countergewicht? Een pomp is misschien al wat moeilijker? Dit zal bekeken worden. 

 9.4. OC-weekend 

De organisatoren zullen later evalueren. De feedback vanuit de aanwezigen is dat het zeker OK was. 
Enkel een beetje spijtig dat er weinig kleuters mee waren.  

Tijdens de volgende vergadering worden er nieuwe kandidaten organisatoren gezocht. Een kampplaats 
voor 2021 zou toch al in januari of februari 202 moeten vastgelegd worden. 
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Activiteitenagenda OC 2019-2020 

Woe 13/11: OC-vergadering Zat 15/2: eetcafé 

Vrij 22/11: oudercontact en boekenbar Woe 25/3: OC-vergadering 

Don 19/12: kerstgebeuren Zat 9/5: schoolfeest 2.0 

Woe 22/1: OC-vergadering Di 26/5: OC-vergadering 

Vrij 24/1: Nieuwjaarsdrink OC Vrij 26/6: afscheid 6-des 

----------------- einde verslag 


