
Verslag vergadering oudercomité 25 april 2016  

Aanwezigen: Ingrid, Marieke, Elke, Liesbeth, Ruben, Sabine, Juf Ilse,  Els, Juf Katrien, Juf Hilde 

Verontschuldigd: Lieven, Sarah, Ans, Koen, Frank, Anneleen, Tine, Lies 

Voorzitter: Ingrid 

Secretaris: Marieke 

 

Opvolging agendapunten vorige vergadering 

 

1) goedkeuring vorig verslag 

 

Het verslag is goedgekeurd. Enkel de stand van de rekening stond niet vermeld in het verslag 

hoewel deze was meegedeeld die avond. Was rond de 8000 euro. Ruben zoekt dit op, hij 

heeft dit bedrag op mail staan.  

 

2) stand van zaken werkgroep ouderwerking 

 

Sinds de vorige vergadering zijn er enkele leden van de werkgroep samengekomen met 

enkele mensen van het oudercomité om de verschillende thema’s/vragen te overlopen en 

eens te brainstormen. Sabine had haar ideeën doorgemaild aangezien ze er die dag niet bij 

kon zijn. De bedoeling is om dit alles te bundelen en dit dan te overlopen op een 

oudercomité.  

Hierna zouden we ook graag de leerkrachten willen bevragen rond deze thema’s en wat zij 

verwachten van een oudercomité en hoe zij dit zien.  

De vraag werd gesteld hoe we deze bevraging bij de leerkrachten zouden aanpakken, via mail 

of persoonlijk tijdens een vergadering met de leerkrachten?  

Er werd beslist dat men dit toch graag wou doen in overleg met de leerkracht en niet per 

mail. Aangezien de agenda van de leerkrachten voor dit schooljaar nogal vol zit wordt er 

gekeken om een datum te plannen volgend schooljaar, aansluitend bij een andere 

vergadering zouden deze thema’s dan ook aan bod kunnen komen.  

 

De werkgroep zal nog eens samenkomen tegen het eerstvolgend oudercomité zodanig dat 

daar dan de resultaten van de brainstorm kunnen besproken worden en het wat concreter 

kan worden en meer vorm kan krijgen.  

 

3) resultaten tevredenheidsonderzoek 

 

De leden van het oudercomité vonden het Excel bestand met de resultaten in niet zo 

duidelijk waardoor er gevraagd werd wat de resultaten juist waren en hoe dit dan zou 

gecommuniceerd worden naar de ouders toe. Aangezien de ouders hier toch wat tijd in 

gestoken hebben om deze enquête in te vullen.  



Els deelde mee dat de zaken die zwak scoorden, in de enquête die door ouders werd 

ingevuld de infrastructuur en de veiligheid rondom de school waren. Bij alle ander puntjes 

scoorde de school goed tot zeer goed.  

Vanuit het oudercomité werd gevraagd aan Els of ze bij deze resultaten een korte tekst met 

uitleg over de resultaten kon weergeven. Door de drukke agenda van Els de komende 

maanden kan ze niets beloven maar ze zou kijken of ze hier tijd voor kon vinden.  

 

De resultaten zijn terug te vinden op de website van de school.  

 

4) vooruitblik schoolfeest 

 

De werkgroep van het schoolfeest is reeds 3 x samengekomen en de voorbereidingen lopen 

goed.  

Dit jaar zijn er negen spelletjes voorzien, zowel voor de grotere kinderen als voor de kleinere 

kinderen (deze vraag kwam vanuit de kinderen zelf).  

Tot onze spijt is Frank even uit het groepje gestapt wegens gezondheidsredenen. Hierdoor 

zal er dit jaar geen live band aanwezig zijn.  

Als alternatief zou men graag een DJ/MC voorzien waarbij de ouders op voorhand plaatjes 

van hun tijd/ van hun idool kunnen aanvragen. (een 30 tal liedjes in totaal) Deze liedjes 

zouden dan aan elkaar gepraat worden met enkele anekdotes erbij.  Ze zijn wel nog op zoek 

naar iemand die deze taak op zich wil nemen.  

 

Verder zal er stoverij met frietjes te verkrijgen zijn. De vraag werd gesteld of er een 

vegetarisch alternatief is. Momenteel is dit nog niet het geval maar de werkgroep neemt dit 

mee.  

 

Het Thema voor het schoolfeest is superhelden, bij de schminkstand zal men kunnen kiezen 

uit 5 superhelden.  

Er zal terug een vrij podium zijn waar de klassen iets naar voor kunnen brengen. De winnaars 

van het vrij podium krijgen dan een BBQ voor de klas.  

Er zijn al veel taken ingevuld maar de werkgroep is nog steeds op zoek naar enkele helpende 

handen voor die dag.  

5) Vrij podium : BBQ en prijzen : financiering door OC?? 

 

Ook dit jaar kwam de vraag of het oudercomité de prijzen van het vrij podium en de BBQ die 

hierbij kan gewonnen worden wil financieren.  

Dit is geen enkel probleem. Iedere klas zou een gezelschapsspel winnen en de BBQ zelf kost 

ook niet zoveel geld. We spreken hier van rond de 300 euro.  

 

 

 

 

 



6) hondenpoepaffaire : stand van zaken? 

 

Juf Katrien en Meester Stijn zorgen, samen met de kinderen, voor een ludieke actie.  Deze 

ligt wel even stil door de voorbereidingen voor Moederdag, het schoolfeest en daarna 

vaderdag.  Tevens is het probleem aan de milieudienst gemeld die dit zal voorleggen op het 

college, ook de preventieadviseur is op de hoogte van dit probleem.  

 

Vaste agendapunten 

1) overzicht financiën 

 

Er werd aan de penningmeester gevraagd of hij ons een overzicht kon bezorgen van de 

inkomsten en uitgaven gedurende een volledig schooljaar. Zodanig dat we, als oudercomité, 

er eens een duidelijk zicht op konden krijgen aan wat we allemaal geld uitgeven en wat onze 

inkomsten zijn.  

Voorlopig hebben we enkel de stand van de rekening op 17 september 2015 (9778,08 euro) 

en de huidige rekening stand (6608,96 euro).  

 

Er werd reeds op 17 september gevraagd om de volmacht van Iris aan Linde over te dragen, 

aangezien Iris het oudercomité had verlaten. Dit is toen niet gebeurd.  

Ondertussen heeft Linde ook het oudercomité verlaten en is er op de vorige vergadering 

beslist dat Marieke de volmacht van Iris zal overnemen. Ook dit is nog steeds niet in orde 

gekomen.  

 

Er werd de vraag gesteld of het wel ok is dat iemand secretaris is en zelf zelden aanwezig is 

op de vergaderingen van het oudercomité? Graag zouden we met het oudercomité ook wat 

meer inzicht willen krijgen in de stand van de rekening. Tevens worden mensen die zaken 

voorschieten pas laat terug betaald.  

 

Aangezien we geen overzicht hadden hebben we eens samen overlopen aan wat we ons geld 

dit schooljaar reeds hebben gespendeerd. De volgende zaken kwamen aan bod: Tutti Frutti, 

de Sinterklaascadeautjes, de Paashaas, de infomomenten, de bijdrage voor het etentje van 

het oudercomité, de fietsrekken.  

Verder weten we dat het schoolfeest rond de 2000 a 3000 euro opbrengt.  

 

We hebben afgesproken dat Marieke Koen en Iris contacteert om de overdracht van de 

volmacht te regelen. De afspraak is dat dit zeker in orde is tegen de volgende vergadering.  

 

 

 

 



2) verhuis school: stand van zaken 

 

De vraag vanuit het oudercomité was of er al beslissingen genomen zijn en men reeds op 

bezoek was geweest naar andere scholen? 

De werkgroep is langsgegaan bij twee modulebouwscholen (Het College in Melle en een 

kleuterschooltje te Mariakerke) verder hebben ze een passieve school in Lemberge bezocht.  

De leerkrachten hebben een school in Lochristi bezocht en men is ook gaan kijken naar de 

Beekstraat zelf.  

Het is nog niet duidelijk of het een nieuwbouw of renovatie zal worden, hier is nog niets over 

beslist maar het ziet er naar uit dat het eerder een nieuwbouw zal worden en een renovatie 

van de sporthal.  

Het schepencollege moet hierin nog een principiële beslissing nemen. De acte van de 

bouwgrond is namelijk nog nier verleden en men is nog bezig met het subsidiedossier.  

De werkgroep heeft reeds uitgewerkt hoe zij de school zien, dit al redelijk uitgebreid en in 

detail.  

Men zal, waarschijnlijk, via de Vlaamse Bouwmeesters een architect kiezen. Deze kunnen elk 

hun plan uitwerken, met de wensen van de school in, en het beste plan kan dan gekozen 

worden.  

Over de termijn van dit project is er nog geen duidelijkheid.  

 

Nieuwe agendapunten 

1) evaluatie pannenkoeken op carnaval 05/02/2016 

 

Dit was een goed concept. Er waren voldoende pannenkoeken (zeker 2 per kind) en ze waren 

lekker. Voor de school was het handig dat dit georganiseerd werd door het oudercomité 

waardoor het duidelijk was hoeveel pannenkoeken er zouden zijn zodanig dat men niet met 

een overschot of een tekort zouden zitten.  

Het oudercomité zal dit ook het volgend schooljaar op zich nemen.  

 

2) evaluatie info-avond KOOGOO over schoolkeuze 01/03/2016 

 

Er was een redelijk grote opkomst (ouders van een 12 tal kinderen, de leerkrachten van het 

vijfde en zesde leerjaar en de directie).  De info gegeven op deze avond werd interessant 

bevonden.  Er werd informatie gegeven over hoe een juiste schoolkeuze te maken. Men 

maakte er o.a. duidelijk hoe keuzeprocessen soms gemaakt worden door ouders en kinderen 

afzonderlijk.  

 

 



Men zou dit zeker willen herhalen volgend schooljaar, voornamelijk voor de ouders van 

kinderen in het vijfde leerjaar. Men zou ook terug de ouders van het zesde leerjaar 

uitnodigen omdat er misschien ouders zijn die dit jaar niet konden komen of die in eerste 

instantie niet wouden komen en achteraf hier toch spijt van hadden. Elke contacteert 

KOOGO voor een datum te kiezen voor volgend schooljaar.  

 

3) evaluatie kwis 11/03/2016 

De Quiz zat ook dit jaar terug goed in elkaar. Jammer genoeg hadden er wel enkele ploegen 

afgezegd wegens ziekte.  

Er was ook wat volk te kort om mee te helpen op de avond zelf.  

De vraag werd gesteld of er nog een volgende editie komt vanuit de oorspronkelijke groep. 

Indien ze het nog zouden zien zitten moeten we hierrond enkele afspraken maken zodat het 

duidelijk wordt wat zij van ons verwachten en wij van hun. Er zijn voldoende mensen die mee 

willen helpen met het organiseren van de quiz, of hem in elkaar willen steken indien het 

oorspronkelijke team toch zou beslissen om hiermee te stoppen.  

4) evaluatie fietsapplausdag 21/03/2016 

 

Dit was leuk om toe te komen met de fiets en het werd ook leuk bevonden om te doen. 

Indien mogelijk wordt dit volgend jaar herhaald.  

 

5) evaluatie brunch 24/04/2016 

 

Het was een geslaagde editie, ondanks het slechte weer. Er was een grotere opkomst (iets 

maar dan 300) dan vorig jaar.  

 

6) evaluatie activiteit tvv familie huis Schauwegemstraat : wafelverkoop – winnaar 

 

Er werd 3000 euro winst gemaakt die gestort werd op de hulprekening. De wafels 

verkochten goed en er was weinig werk aan. Het eerste leerjaar is gewonnen en heeft een 

feestje in de klas gehad met een ijsje en muziek.  

 

7) Oudercontact einde schooljaar 

 

Er zijn enkele misverstanden geweest rond het oudercontact. We dachten dat dit later op het 

jaar lag waardoor het moeilijk werd om alles nog georganiseerd te krijgen voor de 

drankverkoop. Ook zijn, door omstandigheden, al twee klassen waarbij het oudercontact niet 

doorgaat. Hierdoor is beslist om dit te laten vallen. Wel werd er afgesproken dat we op het 

laatste oudercomité alle datums voor het komende schooljaar eens zouden overlopen 

zodanig dat dit niet meer kan voorvallen.   

 



 

8) Varia 

Ruben vroeg zich af of er een algemeen beleid is rond armoede op school? De school zegt dat 

ze weten wie het moeilijk heeft en wie wel of niet de rekeningen kan betalen. De school 

helpt de gezinnen indien nodige vb. voor de bosklas/ponyklas. Indien nodig zal de school ons 

aanspreken om te helpen.  

De volgende vergadering is gepland op 16 juni. Daar zullen we de start van het nieuw 

schooljaar bespreken, het drankstandje op 30 augustus, de activiteiten van het komende 

schooljaar en de financiën en de volmacht.  

 

Nieuwe voorzitter volgende vergadering:  Sabine 

Secretaris volgende vergadering: Liesbeth 

 

 


