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Oudercomité 30/11/2017 
Aanwezig: Liesbeth en Ingrid (co-voorzitterschap), Jonas, Isabelle, Els, Nele (verslag)  
Verontschuldigd: Marieke, Rob, Elke, Lien, Ans, Ruben, Sarah 
 

Deel 1 Ouders + directie 

Evaluatie bedankingsmoment vrijwilligers 16/10/2017 

Er was sprake van een misverstand, waardoor een aantal uitnodigingen ontbraken. 
 Volgende keer iedereen uitnodigen? Mensen die niet geholpen hebben, zullen zich niet 
aangesproken voelen + het kan mensen aanmoedigen om volgende keer wel te helpen. 
 
Concept herbekijken? Want er was niet zo veel volk (20-30 personen). Misschien koppelen 
aan activiteit.  Punt voor latere vergadering, bvb laatste vergadering van dit schooljaar 
(18/06/2018). 
 
Els: Er waren vooral leerkrachten, zij ervaren dit als een verplicht nummer.  
Oudercomité: zij hoeven zich niet verplicht te voelen (!), op dat moment zijn zij vrijwilligers 
net als de anderen. 
 

Evaluatie infomoment studiekeuze door Koogoo 10/10/2017 

Aanwezig van het oudercomité: Liesbeth + Ans 
Er waren +- 8 deelnemers. 
 
Was het interessant? Liesbeth: Ja en neen, je leert vooral praten met je kinderen over de 
schoolkeuze (wil je graag dicht bij huis naar school?, mee met vrienden?). Had meer info 
verwacht over de scholen. Het event werd aangekondigd als ‘schoolkeuze’ maar die naam is 
misleidend.  
 
 Liesbeth en Els vinden het niet echt een meerwaarde. 
Toch nog laten doorgaan? Eerder niet. Heeft Koogoo folders ivm schoolkeuze? Dan kunnen 
we die folders uitdelen ipv een infomoment te organiseren. 
 
Kunnen de leerkrachten niet zo’n infomoment organiseren? Els: geen goed idee, uiteindelijk 
praten ouders er al over met de leerkrachten tijdens het oudercontact. 
 

Evaluatie spelletjesavond 24/11/2017 

Algemeen: het was gezellig, heel leuk. Fijne reacties. 
Maar we hadden meer inschrijvingen verwacht (het waren er +-30).  
 
Hoe kunnen we de opkomst verhogen?  

 Meer reclame maken als er een nieuwe activiteit georganiseerd wordt, uitnodiging 
zeker meegeven in de boekentassen. 
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 Volgende keer op het moment zelf nog inschrijvingen toelaten, over-spel stelde dit 
zelf voor (nog wel indicatie van het aantal deelnemers nodig, dus gecombineerd met 
inschrijvingen op voorhand) 

 Planning datum (viel ongelukkig samen met match AA Gent en optreden in Studio 
M): meer rekening houden met voetbal, activiteiten Melle  in september pas 
datum vastleggen. 

 Vraag van een ouder: ook een kaartavond, gecombineerd eventueel? 

 Ook kinderen toelaten? Op zaterdag- of zondagnamiddag beginnen, ’s avonds 
overschakelen op de ouders? Idee dat we kunnen overwegen. Dan is er wel meer 
hulp nodig op het moment zelf en komt er meer organisatie bij kijken op voorhand. 

 
Nog eens organiseren in het tweede semester? Buiten, als het warmer is  als er voldoende 
enthousiasme is, doen we dat (datum via Doodle). Eventueel dus mét kinderen (nog te 
beslissen). 
 
Ter herinnering: er is ook de quiz in het eerste semester: 23 maart 2018, 20:00. 
 

Bergruimte: huidige koffer enige optie? 

Er was een probleem met de koffer, ze lekte. Maar ze is verzet, voorlopig lijkt het zo oké te 
zijn (misschien nog deken erover tegen vorst). 
 
Tegen de zomer moet de drank eruit, overschotten moeten weggewerkt worden  idee om 
op drankverkoop tijdens oudercontacten ‘kelderresten’ toe te voegen aan de prijslijst tegen 
aantrekkelijke prijzen. Ook optie om overschotten te laten overkopen door leden van het 
oudercomité. 
 

Evaluatie opvang herfstvakantie 

Els: heel slechte opkomst, op sommige dagen waren er slechts twee kinderen. 
Er was een tekort van 800 euro, de school heeft dit bijgepast. 
 
Is er nog nood aan? Opvang tijdens de krokusvakantie gaat gewoon door, dat is immers zo 
bekendgemaakt aan de ouders. Maar na de krokusvakantie wordt een brief meegeven via de 
boekentassen, om te peilen naar de interesse. 
 
Alternatief: Cokido (zie hieronder). 
 

Cokido 

Els: Het idee Cokido (ouders die samen opvang organiseren tijdens de vakanties door om de 
beurt op elkaars kinderen te passen) is voorgesteld op het college van de burgemeester en 
schepenen: niemand stond negatief tegenover het concept, maar de gemeente wil dit liever 
niet tijdens de grote vakanties toelaten, omdat Melle dan zelf een uitgebreid aanbod opvang 
voorziet.  
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Misschien is het een goed alternatief voor de opvang op school tijdens de herfst- en 
krokusvakantie?  eerst bevraging school afwachten. 
De gemeente stelt graag de school ter beschikking, maar het mag dan enkel voor kinderen 
van de gemeenteschool zelf.  
Nele stuurt al mailtje naar Sarah (initiatiefnemend ouder) om het idee ‘herfst/krokus’ te 
pitchen. 
 

Schoolplannen en begroting STEM 

De school vraagt om ondersteuning van het oudercomité bij de uitvoering van het STEM-
jaarthema. Het volledige programma + kostenplaatje ziet er zo uit: 

 Uitstap naar Technopolis voor de kinderen van het lager onderwijs (jan, feb, maart): 
1.400 euro 

 Show op school voor kleuters (ook door Technopolis): 500 euro 

 Aankoop bouwdozen: 2.510 euro 

 Totaal: 4.410 euro 
 
Suggestie Els: misschien kan het oudercomité de activiteiten sponsoren, anders moeten de 
ouders ervoor betalen. Zo kan het oudercomité de uitstappen/show ‘gratis’ maken voor de 
ouders.  
 
Bespreking en beslissing: zie deel 2. 
 
!Tip voor ouders! Bij het OZ kan je schoolactiviteiten indienen (je hebt dan wel facturen 
nodig), je krijgt tot 30 euro terugbetaald 3 x per schooljaar per kind (totaal van 90 euro per 
jaar per kind). Misschien is dat bij andere mutualiteiten ook?  
Geldt voor schooluitstappen, kampen, speelpleinwerking… Check de folders/website van je 
mutualiteit! 
 

Toelichting actueel beleidsthema: taalbeleid op school 

Opmerking Els: het thema moet vroeger bekendgemaakt worden. Ze leest haar mails 2 x per 
dag, alle vragen om iets te doen of voor te bereiden, moeten vroeger gesteld worden: liefst 
een week op voorhand. 
Ruben heeft de data van de personeelsvergaderingen? Het thema dat toegelicht moet 
worden op het oudercomité moet ervóór bekendgemaakt worden, zodat het besproken kan 
worden in groep. In januari is er bvb een gezamenlijke personeelsvergadering: ervoor een of 
twee thema’s doorgeven. 
 Aandachtspunt voor volgende keer. 
 
Over het taalbeleid: GBS Melle heeft inderdaad een taalbeleid, er lopen ook anderstalige 
leerlingen school. Maar het is hier geen acuut probleem. De school heeft oog voor taal, 
kinderen die taalzwak/taalarm zijn worden begeleid. Zelfs ouders die niet goed Nederlands 
kunnen worden gestimuleerd om lessen te volgen. En als het nodig is, de eerste dagen dat 
het kind school loopt, is er een tolk. 
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Data vergaderingen 2de september 

dinsdag 06/02/2018: oke voor Els 
 
woensdag 18/04/2018: niet oke voor Els, ze kan nooit op woensdag (!) 
 donderdag 19/04/2018 
 
dinsdag 12/06/2018: ook niet oke voor Els 
 maandag 18/06/2018 
 
vanaf nu altijd om 19:45 (!) 
 

Vragen/opmerkingen van school? 

Els: aan Heidi is gevraagd of ze met de kinderen van de opvang kerstversiering kon maken 
voor het drankstandje tijdens de oudercontacten: is niet nodig, school heeft verlichting 
gekocht. Dergelijke vragen passeren altijd best de directie, Els is hier graag van op de hoogte.  
 Aandachtspunt voor volgende keer. 
 

Deel 2 Ouders alleen 

Vraag van school voor sponsoring STEM 

Wat hebben we al gesponsord dit jaar? De hockeysticks (nog eens vragen om een foto voor 
de nieuwsbrief) + zoals elk jaar Sinterklaas (50-75 euro per klas) en paaseitjes + fuif L6 (150 
euro) + BBQ voor een klas (prijs schoolfeest, wordt gedeeltelijk gesponsord) 
 
Technopolis samen (uitstap + show): 1.900 euro  
 
Beslissing: we geven 2500 euro.  
We sponsoren de uitstappen, en vullen aan tot 2.500 euro voor de bouwdozen – vermelden 
op de briefjes voor de ouders in de boekentas (Nele vraag dit aan Els): “Het oudercomité 
sponsort deze uitstap voor alle leerlingen. Dit is mogelijk dankzij jullie deelname aan 
activiteiten zoals de spelletjesavond en de quiz. Bedankt daarvoor!”  
 
We hebben een factuur nodig om deze uitgaven te rechtvaardigen. 
 
Nele zet data + bedrag Technopolis vanavond al op mail naar de andere leden van het 
oudercomité: iedereen akkoord? (update: iedereen ging akkoord) 
 

Drankverkoop tijdens oudercontact 21/12/2017 

Elke organiseert dit, maakt planning op (Ingrid heeft planning gekregen en overloopt ze…) 
Zoals eerder besproken gaan we ook kelderresten aanbieden: 1,5 euro voor een pint, 2 euro 
voor speciaalbieren en wijn. 
Doen we ook jenever? citroen + vanille 
IKEA hotdogs bag: Rob checkt! 
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CD met kerstmuziek: Isabelle heeft muziek in de crèche. 
 
Aandachtspunt voor volgende keer: vragen aan Els dat vermeld wordt op de briefjes voor de 
oudercontacten dat het oudercomité een ‘gezellig wintercafé’ organiseert. Of dat de flyer 
mee verspreid wordt via de boekentassen.   
 

Varia 

 Mensen die helpen tijdens activiteiten van het oudercomité, wat krijgen zij te 
drinken?  Punt voor de volgende vergadering: als alleen mensen van het 
oudercomité helpen, is er geen probleem (je neemt iets wanneer je dorst hebt). Als 
er ook andere mensen helpen (bvb tijdens quiz, schoolfeest), moeten ze duidelijk 
gebriefd worden over wat kan en wat niet. 

 

 Fuif oudercomité Sint-Vincentius: 3 feb 2018. Zou een succes zijn: veel volk, veel 
sfeer. Een aantal aanwezigen zijn geïnteresseerd om ter plaatse inspiratie op te doen 
voor een eigen fuif of andere activiteit. Wie gaat er mee?  We spreken nog af via 
mail. 

 

 Laten we T-shirts of polo’s maken van het oudercomité om herkenbaar te zijn tijdens 
activiteiten? Maar heeft het oudercomité een logo?  Punt voor volgende 
vergadering. 

 

 31 jan: Dag van de directie! Wat geven we? Bloemen of snoepjes (Beregoed). Wie? 
Verder bespreken via mail. 

 

Volgende vergadering 

Dinsdag 06/02/2018 om 19:45 in de leraarskamer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


