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Vergadering OC donderdag 17 september 2015 

Aanwezig: 

 OC : Lieven, Jef, Sabine, Ruben, Anneleen, Ans, Kristien, Linde, Frank, Liesbeth, Lies, Elke, Sarah, 

Ingrid 

School : Els, Kelly, Annelies, Hilde 

Verslaggever : Ingrid 

Voorstelling OC aan nieuwe leden 

Theoretische voorstelling adhv flyer 

Praktische voorstelling adhv spel 

VDK Gent Volleybal 

Volley@school : initiatielessen op school door volleybaltrainer, club komt naar school (L1 tem L5), 

gaat uit van VVB (Vlaamse Volleybal Bond) 

Overleg met juf Lieve : school staat open voor idee, wordt verder bekeken in school. 

Infomoment kleuters en L1 op 29/08/2015 

Wie bij leerkracht kwam, kreeg een bonnetje om iets te drinken aan de bar bij het OC.  Voor de 

kindjes was er fruit voorzien. 

Gezellige sfeer, kindjes spelen, ouders babbelen.  Er was een grote opkomst voor het infomoment, 

en de actie van het OC werd geapprecieerd, dus voor herhaling vatbaar.  Wel meer fruitsap voorzien. 

 

Opentrekken naar andere klassen ook, als start van het nieuwe schooljaar? 

Open speeluur voor ander klassen? 

Koffiemoment aan de schoolpoort 01/09 

Veel bekende gezichten, af en toe een nieuw gezicht. 

Voorstel om de koffiekar reeds op locatie te plaatsen tegen 8,15u, als ‘trigger’ naar de ouders. 

Financieel overzicht 

Elk OC een overzicht van de financiële situatie via Koen (vast agendapunt) 

 

Huidige stand rekening = 9778,08 € 

 

Moet beneden 12000 € blijven, anders een ander statuut.  Ruben trekt dat in twijfel en zal zich 

informeren 

 

Iris Vermeir heeft OC verlaten, dus moet er een nieuwe volmachthouder aangeduid worden : Linde 

Janda (samen met Koen). 

Sint : 75,00€ per kleuterklas, 50,00€ per klas van het lager (zelfde formule, zelfde budget als vorig 

jaar) 
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Etentje OC 

Opnieuw doen? Begin of einde schooljaar? 

Ruben zal zich hier voor engageren en stuurt een doodle op ons af. 

KOOGO 

Steunpunt voor OC 

Inspirerende sessie door coach van KOOGO : werking OC uitleggen, inspirerende voorbeelden 

Datum werd vastgelegd op dinsdag 27 oktober, 19,30u, klas juf Annelies 

Fietsenstalling 

Extra overdekking aan klas juf Kelly, tussen klas en container 

Meerwaarde? 

Indien overdekking niet doorgaat, dan wel extra fietsrekken : tweedehands? (iedereen kijkt uit) Via 

Vandenhauwe fietshandel (Ingrid vraagt na) 

Werkgroep op te richten, info verzamelen tegen volgend OC. 

Bedanking oudleden OC 

Laurence Hubrecht 

Iris Vermeir 

Bart Malfait 

Uitnodigen op etentje als afsluiter + kaartje als bedanking. 

Beurtrol voorzitter – verslag 

Volgende vergadering: 

Voorzitter : Lieven 

Verslag : Linde 

Schoolraad 

Vertegenwoordiging: 

3 leerlingen 

3 ouders 

3 personen uit het sociaal economisch milieu 

 

Wordt voor 6 jaar vastgelegd en komt 2 à 3 keer per jaar samen 

Wat? Schoolraad geeft advies, houdt zich bezig met het schoolreglement, verhuis, verkeerssituatie, 

verlofdagen, nascholingsplan leerkrachten 
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Varia 

Verkeerssituatie 

Kegels aan parkeerplaatsen zijn een verbetering van de veiligheid bij het in- en uitgaan van de 

school.  Plaatsen en weghalen van de kegels is niet altijd praktisch en evident. 

Naschoolse sport 

Gaat door, voldoende interesse 

Start om 15,45u tot 16,45u 

Scansysteem opvang 

Inscannen bij start opvang, uitscannen bij einde opvang.  Er wordt rekening gehouden met de 

muziekschool.  Voor de middagopvang wordt er niet gescand. 

Ingescande opvang kan niet ingevoerd worden in de huidige maandelijkse schoolfactuur en zal dus 

apart gefactureerd worden. 

Start studie 15,45u? 

Half uur is te lang, te veel conflicten op de speelplaats, vandaar beslist om tijd tussen einde school 

en start studie te reduceren tot 1 kwartier. 


