
Verslag vergadering OC 29 oktober 2020 
Aanwezig: Rob, Ingrid, Marieke, Isabelle, Nathalie, Ruben, Eva, Jonas, Nele 

Verontschuldigd : Gillie 

 

KRULLEBOL 

● Ontwikkeling fijne motoriek bij kleuters (uitgeverij Die Keure) 
● Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen een betere start hebben om te leren schrijven in 

L1 
o oorzaken : tablet, digitalisering 

● Opleiding leerkrachten kon niet doorgaan owv corona SJ 2019-2020, wel in SJ 2020-2021 
september 

● Aankoop voor een stuk begroot door de gemeente, maar niet alles zo bleek tijdens de 

opleiding (methode   handleiding) maar niet de werkboxen voor de kleuters, liedjes, 
schrijfmateriaal 

● Zonder materiaal kan slechts een deel geïmplementeerd worden, en dus nog niet volledig. 

Kostenplaatje : +/- 2646,65€ voor het totaalplaatje (waarvan +/-1900,00€ voor de boxen, de 
rest voor verbruiksmateriaal) 

● Meerwaarde : 
o heel vroeg starten, al van bij de peuters (ander methodes starten pas bij kleuters) 

o methode sluit aan bij verder werkmethode in lagere 

● Vragen voor Kaat? Geen vragen, duidelijk uitgelegd 
● Momenteel +/- 9500€ in kas 
● Algemene teneur : mooi doel , op vraag van school, voor de kinderen, op lange termijn, groot 

bedrag, niet enkel boxen kopen, maar ook het materiaal 
● Ondergrens inhoud kas : 6000€ met rek tot 5000€ + oplijsting vragen van te verwachten 

kosten voor nieuwe school (cfr. rubberen tegels) 

 totaalplaatje wordt bekostigd door OC (verbruiksmateriaal + boxen) 

ACTIVITEITEN 

Kwis 

● voorlopig on hold : online alternatief? 

● zeker niet voor Nieuwjaar 
● kwis voor ouders met kinderen? 
● kwis voor kinderen apart? 

● is het de moeite waard (energie vs opbrengst) 
● volgend schooljaar 2 organisatoren kinderen weg van school (Maarten, Korneel L6 en Alain, 

Lasse L6), dus warm houden ifv kandidaat organisatoren 

na te denken over concept 

● Jonas hoort na bij kwisteam 

Wandeling 

● niet, owv Corona 



Schoolfeest 

● WG op te starten in de veronderstelling dat we volgend jaar schoolfeest doen? 

● Indien ja, moeten de voorbereidingen gestart worden 
● dixit Els : light versie van een schoolfeest? 29/05/2020 
● zal er überhaupt een schoolfeest mogen doorgaan? Niemand kan daar nu op antwoorden? 

● wel nuttig om koppen digitaal eens samen te komen met groepje schoolfeest schoolteam 
● Els heeft wel al materiaal bij de gemeente gereserveerd 
● wat houdt light versie in voor school? Gezellig samenzijn na maanden niets te mogen 

● Nele informeert bij WG school (Jonas, Ingrid, Nele, Isabel, Wouter, Ans, Sara, Annelieke) 

Ontbijtmanden 

● goed idee voor school, wel opletten qua timing (taarten, foto’s, bloemenverkoop…), dus 
Valentijnsontbijtmanden 

● Wie trekt? Nathalie bereidt voor en nodigt school ook uit voor samenwerking 

COMMUNICATIE 

● Nele en Ruben bekijken nieuws (aankondiging valentijnsmanden – krullebol) 

VARIA 

● lichtgolf door Melle (zet een kaars voor je raam), zaterdag 31/10 : info plaatsen op FB pagina 

van OC 
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