
Vergadering OC GBS Melle dinsdag 17 november 2015 

 

Aanwezig: 

OC: Lieven, Ruben, Ans, Frank, Elke, Sarah, Ingrid, Lies, Linde 
School: Els, Griet, Stijn, Isabelle 
 
Verslag: Linde 

 
1) Goedkeuring vorig verslag: geen opmerkingen 

 
2) Opvolgingen 

 
VDK Gent Volleybal 
Initiatielessen zullen doorgaan op school. 
 
Etentje OC + bedanking oud-leden 
Zal doorgaan op vrijdag 11 december 2015 19u15. Ruben stuurt morgen een mail met de definitieve 
datum. 
 
Er werd besloten om de oud leden die vorig schooljaar zijn afgezwaaid (Laurence H., Iris en Bart) uit 
te nodigen, niemand heeft zich ingeschreven. Definitieve datum wordt ook aan hen nog doorgemaild. 
 
KOOGOO inspiratiesessie 
Op 27 oktober vond er een KOOGOO inspiratiesessie plaats hier op school waarbij iemand van 
KOOGOO een woordje uitleg kwam geven. Belangrijkste punten: 
 

 OC-ouderwerking-ouderraad 
 
Ouderwerking is ruimer dan oudercomité (zie participatiehuis) vb. iemand die meegaat naar de bib, 
lees(groot)ouders, ….  In kaart brengen wat is er nu en wat er verwacht wordt => Aanzet geven tot 
een beleid van onze ouderwerking. Wie heeft zin om hieraan mee te werken? (zal dit nog via mail 
bevraagd worden; Lieven stuurt een mail rond) 
Eens in kaart gebracht welke vrijwillgers nu reeds een steentje bijdragen binnen de ouderwerking kan 
nagedacht worden over een manier om deze mensen te bedanken (zie verder). 
Ouderraad is nog formeler qua structuur. 
 

 Feitelijke vereniging beste vorm voor een OC 
 

 Schenkingen 
 

Alles wat het OC qua gebruiksmateriaal geeft aan de school moet geschonken worden door het OC 
aan de gemeente (op papier). Retro-actief documenten opmaken mag. Voorbeelden: basketpaal, 
speeltuig, circuskoffer, radio, fietsenrek, … Linde bekijkt met Koen welke grote schenkingen er 
geweest zijn en maakt documenten op (voorbeelddocument terug te vinden op website KOOGOO). 
 

 Huishoudelijk reglement 
 

Wenselijk is het opmaken van een “huishoudelijk reglement” (werkafspraken). Zie vragenlijst als basis. 
Mail wordt rondgestuurd naar interesse om hierover in kleinere groep samen te zitten. Zie hierboven ( 
ouderwerking – ouderraad) 
 

 Verzekeringen 
 
OC activiteiten zijn verzekerd via de school (werd bevestigd door Els). Wel noodzakelijk om te 
registreren wie aan de activiteiten deelneemt. De vrijwilligers moeten hierover geïnformeerd worden. 
 
 



 Vorming schoolkeuze 
 

KOOGO biedt een vorming aan omtrent schoolkeuze voor ouders van kinderen uit het 5e leerjaar. 
We zouden dit graag laten doorgaan in feb-maart 2016 maar voor 4e-5e-6e leerjaar. 
Ans zal contact nemen met KOOGO en dit verder organiseren. 
 

 Slides worden doorgestuurd door Ruben 
 
 
Fietsenstalling 
Vorige vergadering werd beslist om extra fieststalling of fietsenrekken aan te kopen door het OC.  
Linde heeft 2 fietsenrekken tweedehands kunnen kopen voor in totaal 18 fietsen, dit voor een bedrag 
van 130€. Deze moeten nog verankerd worden, maar kunnen ondertussen wel al gebruikt worden. Er 
werd door Els gevraagd aan de gemeente om de fietsenrekken vooraan de school (parking) ook te 
verplaatsen. Beide zaken zijn niet prioritair voor de gemeente. 
Momenteel voldoende plaats, voorlopig geen bijkomende rekken aankopen. 
 
 

3) Vaste agendapunten 
 
Financieel overzicht 
Geen financieel overzicht gekregen (Koen), wordt opnieuw gevraagd tegen volgende vergadering. 
Volmacht rekening OC: documenten moeten ondertekend worden door Koen, Linde en Iris. Mogelijks 
op 18/11, indien dit niet kan doorgaan wordt een andere datum gezocht. 
 
Beurtrol voorzitter / verslag 
Volgende vergadering zal de vergadering worden voorbereid en voorgezeten door: Ruben 
Volgende vergadering zal het verslag gemaakt worden door: Elke 
 
 

4) Nieuwe agendapunten 
 
Oudercontact kleuters (30/11) en lagere (15/12 en 17/12) 
Kleuters geen drankverkoop meer voorzien. 
Lagere: enkel drankverkoop op 17/12, niet op 15/12. 
16u-21u 
Geen gluhwein meer, geen chips, geen cake. 
Wel bier, cava, chocomelk, fruitsap (oxfam). 
Organiseert: Elke en Lies (boodschappen). 
 
Bedanking receptie medewerkers oudercomité afscheid 
Alle vrijwilligers uitnodigen op 1 moment om hen te bedanken. 
Mogelijk voorstel van Frank: aansluitend op het schoolfeest een receptie organiseren. 
Dit dient dan als bedanking, afzwaai, werving extra hulp, … 
 
Sponsoring schoolfeest 
Frank gaat al actief op zoek naar sponsoring (meestal in natura). 
 
Carnaval 2016 
Wafels en pannenkoekenbak door de ouders. Voorstel om eventueel te organiseren vanuit OC om 
teveel overschot te vermijden. Wordt besproken door Els op de personeelsvergadering, Els neemt 
hierna contact op met Ingrid. 
 
Tevredenheidsonderzoek 
Er zal een tevredenheidsonderzoek doorgegeven worden aan elk gezin mbt de algemene 
tevredenheid van de schoolwerking. Oproep om dit allemaal in te vullen. Is anoniem. 
 
 
 
 



Afzetten en ophalen van de kinderen 
Vraag van de school om kinderen pas af te zetten op de speelplaats om 8u15 en ook bij het ophalen 
niet op de speelplaats te wachten en snel te vertrekken. Dit maakt het toezicht houden gemakkelijker 
en verhoogt de veiligheid van de kinderen. Een brief volgt. 
 
Quiz en fuif 
De quiz zal in maart 2016 doorgaan (datum volgt), de fuif zal niet meer doorgaan volgend jaar. 
 
Wc-brillen kleuters 
Vraag om deze te herstellen (2 stuks). 
 
 
Volgende vergadering: woensdag 27 januari 2016 om 20u (in de leraarskamer ipv refter) 


