Oudercomité 08/02/2017
Aanwezig: Sarah(voorzitter), Marieke, Nele, Rob, Ingrid (verslag), Elke, Sabine,Els, Hilde, Griet en
Nathalie
Verontschuldigd: Lieven, Bart Liesbeth Ruben, Ans

NIEUWE LEDEN
Nele en Rob zijn de ouders van Stella. Stella start in de peuterklas na de krokusvakantie maar komen
nu reeds een kijkje nemen. Ze willen zich engageren in het OC, maar telkens 1 van hen zal aanwezig
zijn op de vergaderingen
Huidige aanwezige leden OC stellen zich kort voor
OPVOLGING VORIGE VERGADERING
Goedkeuring verslag:
Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd
Drankverkoop oudercontact december
112,25 € winst gemaakt, dat is mooi
Warme dranken verkochten goed, wijn of cava niet
Volgende keer drank verkoop in functie van het weer
Voorstel werd geopperd om hotdogs te verkopen bij een volgende gelegenheid
Kwis
6de editie op 24 maart 2017
4 groepen zijn reeds ingeschreven
Van vorige editie is er geen exactie opbrengst gekend enkel volgend bericht kregen we van Iris
Vermeir, gericht aan Elke:
De opbrengst is vorig jaar naar de schoolwerking gegaan. Al het inschrijvingsgeld is overgeschreven
op de rekening van het oc (elke groep die inschrijft betaalt rechtsreeks aan het oc). Er waren als ik
het me goed herinner een 10 a 12-tal inschrijvingen. Dit zal te zien zijn op het rekeningoverzicht van
het OC.
Het geld dat opgehaald is de avond zelf (met verkoop drank) is gebruikt om de rekeningen te betalen
van wie de aankopen deed (benodigdheden en drank, Ans deed de aankopen dacht ik?). Alsook (als
ik het me goed herinner) hebben we jou (of iemand anders) het geld terugbetaald dat het oc nog
moest van ijsjes van het schoolfeest het jaar ervoor. De rest (wat niet veel was, maar hoeveel weet ik
niet) is in de kassa blijven zitten en doorgegeven als kleingeld voor het schoolfeest.
De vraag “Is dit de inspanning waard” werd luidop gesteld. Er wordt door de organisatoren heel
veel tijd en werk ingestoken, maar de opbrengst is niet echt hoog (enkel van inschrijvingen en
van drankverkoop op avond zelf)
Na de komende editie kunnen we dit bekijken adhv de opbrengst.
Het is natuurlijk ook een leuk moment om samen te zijn, dus wie het ziet zitten om dit te blijven
organiseren, kan dit gerust doen.
Takenlijst werd overlopen, Els stuurt deze door via mail om aan te vullen door mensen die

willen helpen zoeken naar sponsoring, helpen achter de bar
3 mensen achter de bar is voldoende, 4à5 mensen in de zaal is ook voldoende
Inzamelactie OC
In de vorige vergadering werd geopperd om nog een inzamelactie te doen adhv van bv
koekjesverkoop.
Dit schooljaar komt er geen extra actie meer door OC. Er wordt eerder gedacht om dit te doen
in het 1ste semester van volgend schooljaar (bvb eind november – begin december)
Te beslissen op laatste vergadering OC SJ2016-2017
Werkgroep Schoolfeest
Niemand van de WG aanwezig op vergadering OC.
1ste vergadering WG ligt vast op dinsdag 14/02/2017
Gezondheidsweek 13/03/2017  17/03/2017
Voorstellen zijn welkom
Wat is budget van OC?
Wat is mogelijk op school
Na een korte brainstorm worden volgende zaken beslist:
Klassikaal fruitsla maken op 13/03/2017
Aperitief met rauwe groenten + gezonde dip op virjdag 17/03/2017
OC voorziet voor elk kind een stuk fruit voor de fruitsla, leerkrachten organiseren verder
OC zorgt voor het aperitief met rauwe groenten (groenten snijden, dipsaus maken...)
Wie? Ingrid en Marieke zorgen voor bestelling bij Appel
Ingrid, Marieke en Sabine verzorgen op 17/03/2017 het aperitief op school. Wie wil kan
zich gerust aansluiten
Water drinken wordt ook gans de week in de kijker gezet
Verkiezing schoolraad
Er werden 3 kandidaten gevonden:
Janne Vandermeersch
Wouter Vander Cruyssen
Evelyne Declercq
3 kandidaten voor 3 plaatsen, er zijn dus geen verkiezingen nodig
Info-avond Schoolkeuze donderdag 16/03/2016
Brief ter uitnodiging is klaar en wordt na overleg nog deze week of ten laatste begin volgende
week verspreid

Informeren ouders : Nieuwsbrief
reacties:
Te klein lettertype
Tof gedaan
Enkele invulstrookjes ontvangen (Ruben volgde reeds op en verdeelde waar nodig)
3x per jaar een nieuwsbrief leek ons een goed idee (2-tal weken vóór schoolfeest –
sept/okt – dec/jan)
foto’s toevoegen van activiteiten om het nog luchtiger te maken
Spiegelverhaal
zijn door Ruben aangekocht bij CASA, enkel nog op te hangen
Sarah spreekt Ruben aan en schakelt ook Thierry in
Werkgroep fuif
nog niet samengekomen, wordt tijd om de koppen samen te steken
Opvang krokus
inschrijvingen zijn nog lopende
+/-10 à 15 kinderen per dag voorlopig
maximum aantal kinderen = 20 per dag
zo lang er plaatsen zijn blijven de inschrijvingen lopen
VASTE AGENDAPUNTEN
Overzicht financiën
7744,71 € in kas
alle betalingen zijn in orde, geen openstaande schuld
alles is afgerond bij de bank, bankkaart is in orde, enkel codenummer nog te herinneren 
Verhuis school
20/02 wordt er opnieuw samengezeten op school voor een volgende uiteenzetting van het
masterplan
NIEUWE AGENDAPUNTEN
Gezinsraad
Ingrid ging voor de 1ste keer naar de gezinsraad
Meerwaarde voor het OC?
Kans geven en op tijd evalueren of we daar wel op onze plaats zijn
Opstapjes in toilet
Het is belangrijk voor kinderen met plasproblemen om de juiste houding aan te nemen bij het
plassen, dit is al zittend (TIP : ook voor mannen geldt dit).Door een opstapje te gebruiken worden
hangende beentjes op het toilet vermeden en neemt met gemakkelijker een correcte houding aan.
Er zijn kleine toiletjes maar kinderen met plasproblemen gaan deze niet gebruiken omwille van de
gêne tov andere kinderen

Er wordt beslist dat het OC (Ingrid) 4 opstapjes zal kopen (2 voor in de toiletten, en 2 voor aan de
lavabo’s)
Mailinglijst
Lijst moet up-to-date gezet worden  Lieven?
Koen, Frank, Brunhilde en Jef moeten eruit
Isabelle, Nele en Rob moeten erin
Carnaval
Er werd beslist op personeelvergadering op 07/02/2017 om de kinderen terug pannenkoeken aan te
bieden. Juf Hilde wil dit coördineren door gericht briefjes mee te geven, om grote overschotten te
vermijden.
Ingrid stuur “wervingsmail” vorig jaar door naar Els
Kapstokken in toiletten
zou handig zijn om kledingstuk te kunnen ophangen bij gebruik van het toilet
Ok, maar dit zal bekeken worden door de gemeente
Veiligheid omtrent de hoogte van de kapstokjes dient zeker in acht genomen te worden.
Aanbod childfocus: sensibiliseringsspel voor 10-12 jarigen: Dossier 116000
Link van het spel wordt doorgegeven aan de leerkrachten van L5 en L6 + leerkrachten van
levensbeschouwing. Zij kunnen dit verder bekijken.
Het spel is gratis te ontlenen bij Child Focus
Communicatiemiddelen OC
Facebook OC : laatste post dateert van een hele poos geleden, leeft niet, beter stop te zetten
Mailbox OC : Lieven blijft dit doen?
Takenlijkst /profiel OC leden
verder uit te werken bij overleg kleine groep OC (visie/missie)
Info uitstappen op factuur
boekhoudkundig niet evident
uitstappen staan in de agenda vermeld, dus daar kan ook naar teruggegrepen worden indien er iets
niet duidelijk is
Nationale applausdag voor fietsers 21/03/2017
GBS wil zeker terug meedoen, was leuke ervaring vorig jaar!
Sabine toest af bij Juf Annelies

VARIA
Water drinken op school
opmerking ivm water drinken bij de maaltijd
er zijneigenlijk +/- 10 extra waterkannen nodig, zo kan er op elke tafel een waterkan klaarstaan
de bekers zullen vanaf nu ook voorzien worden op tafel, dat werkt drempelverlagend. De beker
hoeft dan niet meer gehaald te worden
Griet checkt via Jef, werk bij Farys, indien niets mogelijk koopt OC (Ingrid) waterkannen
extra aandachtspuntje van maken tijdens de gezondheidsweek (zie eerder)
VOLGENDE VERGADERING
Volgende vergadering op donderdag 27/04/2017
Voorzitter : Ruben? (indien niet mogelijk wil Sarah dit opnieuw doen)
Verslaggever : Marieke

