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Oudercomité 26/09/2017 

Aanwezig: Ruben ( voorzitter) Sarah, Isabelle, Jonas, Nele, Ingrid (verslag), Elke, Lien, Ans, juf Isabel, 

Kaat (zorgcoördinator), meester Stijn, Liesbeth 

Gastspreker : Sarah Pector 

Verontschuldigd: Els 

DEEL 1 (OUDERS + AFGEVAARDIGDEN SCHOOLTEAM) 

Voorstelling OC aan nieuwe leden 

Nieuw geïnteresseerde ouder : Lien, mama van Sam (P1) 

Marieke en Jonas gaan voor een duobaan 

Cokido kinderopvang (Sarah Pektor) 

ouders verenigen zich voor opvang kinderen wegens te dure opvang, niet altijd even evident, 

kwaliteit laat somt te wensen over 

Er waren reeds 18 initiatieven deze zomer, met positieve ervaringen 

In ruil voor 1 dag engagement opvang in de week, worden eigen kinderen opgevangen de andere 

dagen van de week 

Vrijwillige inzet 

Wat doet Cokido? Zij voorzien in verzekering van vrijwilligers en kinderen en kunnen 

standaardcontracten voorzien 

Hoe in Melle? Lokatie school gebruiken? Interesse ouders polsen? Vooral voor grote vakantie. Info-

avond is mogelijk 

Sarah Pector, Nele, Lien en meester Stijn lanceren het idee bij de Jeugddienst Melle 

Verslag vorige vergadering 

OK 

Opvolging financiën 

Nog geen finale stand van zaken schoolfeest (enkele rekeningetjes van de spelletjes hebben de 

penningmeester nog niet bereikt 

8217,82 € op rekening 

6688,00 € uitgaven tijdens SJ 2016-2017 

Ideetjes om kas te spijzen?  Er bestaan reeds voldoende initiatieven om de kas te spijzen op school 

(Foto’s – Brunch – Spelletjesavond – Taartenverkoop – Kwis – Schoolfeest) + combinatie van 

sportclubs en jeugdbeweging, reeds veel gelegenheden voor ouders om portemonnee boven te 

halen.  In aanloop naar verhuis school kunnen we mss een extra financiële actie tijdens schooljaar 

ondernemen 

Een te volgen piste kan zijn om een extra kasactie te koppelen aan een reeds bestaande activiteit 

(bvb een doorlopende koekenverkoop – schoolcava verkopen,...) 

Hoe centen dit jaar besteden? STEM, rode draad tijdens SJ 2017 – 2018 (uitstappen – bijscholing – 

materiaal).  School (WG) zal een kostenplaatje van dit alles opmaken en voorleggen aan het OC, dit 

gebeurt na 17/10/2017 



OC 26/09/2017 Page 2/4 

StaVaZa Nieuwe school 

1 september 2020 is datum start lessen 

architectengroep is gekozen 

Volgende stappen zijn plan tekenen – bouwaanvraag indienen – afbraak starten juni 2018 

Schoolraad 

geen nieuws van de afgevaardigden 

Gezinsraad 

geen nieuws 

organisatie Info-avond 18/10/2017 Omgaan met mondig gedrag bij kinderen (Ann Coetsiers) 

Mobiliteit 

Maak Melle Meer Mobiel => publiciteits stunts zijn opgestart (bvb krijten op straat, bussen van 

folder...) 

Website via www.gemeentemelle.be 

Hoe staat de school hier tegenover?  Vooral focus op locatie nieuwe school. 

Ingrid is plaatsvervanger in Mobiliteitsraad in naam van Gezinsraad 

Bedankingsavond vrijwilligers 

Ruben – Liesbeth – Rob - Ingrid 

16/10/2017 

gebruik refter is OK 

afwas OK voor volgende ochtend 

inkleding wordt verzorgd door de leerlingen (slingers, tekeningen,...) 

uitnodigingen verspreiden via briefjes in boekentassen 

Infobord OC op school 

hoek op ad valvas bord wordt voorzien met gekleurd papier 

Jaarthema STEM 

WG vraagt ondersteuning van OC, 10 € per kind (81 kleuters – 151 leerlingen) 

zie puntje financiën ivm kostenplaatje, OC beslist dan hoe ze kunnen financieel bijspringen, mag dit 

jaar een aardige duit zijn, aangezien dit thema ook de komende jaren kan dienen  + zodat degelijk 

materiaal kan aangekocht worden 

Vooruitblik schoolfeest 

nog te vroeg, maar er werd wel reeds overeengekomen dat leerkrachten zich engageren om de 

spelletjes op de koer te trekken 

Opvang herfstvakantie 2017 

OK, enkel niet op 01/11/2017 

begeleiders ook reeds OK 

OC rijdt eventuele financiële tekorten dicht 

Sint op school 

budget voorzien is OK voor OC, thema zal allicht ook STEM zijn 
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Bergruimte OC op school? 

vraag naar bergruimte is acuut, momenteel overal materiaal verspreid bij leden OC 

achter tuinhuis van juf Kaat is er nog ruimte voor eventueel een tuinkast.  Jonas meet en bekijkt 

opties 

Naschoolse sport 

info start wordt deze week via mail verstuurd 

DEEL 2 (OUDERS) 

Financiën 

STEM ondersteunen SJ 2017-2018 

Spelletjesavond 24/11/2017 

Liesbeth – Elke – Rob 

Spellenclubs? 

Collega Rob? 

Mogelijkheid aanbieden aankoop spelletjes? 

Inschrijvingsgeld vragen? 

Thuiswedstrijd KAA Gent die avond � act. Verleggen?  Neen, datum is reeds gecommuniceerd en 

bedankingsavond werd ook reeds verplaatst na eerdere communicatie. Geen 2x verplaatsen, geeft 

geen goede indruk 

Bedankingsavond vrijwilligers 16/10/2017 

uitnodigingen worden opgemaakt en verdeeld 

organisatie is lopende 

Leden OC 

wat met Anneleen (Ingrid polst) – Linde Janda en Lies Clauws (Elke polst) – Koen Onraet 

Lieven stopt met OC, wel nog een laatste keer organisatie schoolfeest 

Interne communicatie 

Wie doet wat? 

Beheer mailbox : Ans 

facebookpagina : Nele en Ruben 

Whats App : per werkgroep eigen initiatief – 1 groep voor vaste OC-leden? 

Onthaalmoment 31/08/2017 

Marieke – Ingrid – Ans - Nele 

41,00 € winst 

aangename sfeer 

veel volk 
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Drankverkoop oudercontact december 

Elke 

21/12/2017 

Wie kan helpen? Isabelle – Ingrid – Lien – Jonas – Ruben 

Soep – chocomelk – hotdogs 

Kinderen die in opvang verblijven, graag in de refter die avond 

KOOGO avond schoolkeuze 10/10/2017 

Ans 

Overschot drank van vorige gelegendheden wordt gebruikt om mensen iets aan te bieden 

Opvolging kwis 

Voor een laatste keer engageren Iris – Mieke – Bart en Koen zich 

Jonas Van Hulle en Maarten Devlaminck engageren zich om de kwis verder te zetten en werken 

actief mee aan de editie SJ 2017-2018 

VOLGENDE VERGADERING 

Volgende vergadering op donderdag 30/11/2017 

Voorbereiding vergadering: Ruben 

Voorzitter : Sarah 

Verslaggever : Nele 


