
Oudercomité 5 oktober 2021 
 

Aanwezig: Ruben, Rob, Lore, Gillie, Aude, Jannicke, Jolien, Tony, Geert, Veronique, Isabelle, Nathalie 

Verontschuldigd: Nele, Gregory, Els (directrice), Justine, Lien, Sarah 

 

Vergaderformule 
Leerkrachten worden bij voorkeur betrokken bij activiteiten en niet bij eigen vergaderingen. 

Bij iemand thuis lijkt moeilijk vol te houden met zoveel leden. Te bekijken wat meest praktische 

locatie is.  

 

Voorzitterschap 

Ruben en Rob blijven bereid voorzitter te blijven dit jaar. Iedereen is akkoord       

 

Evaluatie ontbijtpakketten 
Werd door de school en het OC als succes beschouwd, goeie samenwerking tussen leerkrachten en 

ouders.  

Opbrengst ongeveer 4.400€ zal besteed worden aan de inrichting van de buitenklas in de 

Parkschool.  

Volgend jaar: nog onbeslist, misschien toch brunch als inwijding van de school. Komt later terug op 

agenda. 

 

Schoolfeest 
Er zal een schoolfeest zijn op 14 mei 2022. Op de dag zelf helpt het oudercomité zoveel als mogelijk 

mee. 

Trekker van de werkgroep zal Wouter zijn. Waarvoor dank! Wie wil graag in de werkgroep?  Isabelle, 

Aude, Tony, Veronique, Geert, Nele(?) 

Man van Jannicke werkt in eventsector en mag gevraagd worden voor advies en/of hulp. 

 

Kinderfuif 
Mag wellicht in de oude school als “uitstuif”. Eventueel ook met oud-leerlingen.  

Werkgroep: Lore, Gillie, Jannicke, Jolien, Aude, Tony + leerkrachten 

 

Verhuis school 
Els neemt dit in handen en zal de oproep voor de helpende handen lanceren. Verhuis zal in 1 

weekend gebeuren. Communicatie van de datum volgt. 



 

Armoedebestrijding 
Voorstel is om hier samen met Els over na te denken hoe we ons steentje kunnen bijdragen vanuit 

het OC. Overleg Els met Jannicke, Ruben, Isabelle. 

 

Delen van foto’s via sociale media 
Delen van foto’s via whatsapp/facebook van leerlingen. Standpunt van de school is dat delen enkel 

via het schoolplatform toegelaten is. Enige toegelaten uitzondering is voor peuters en kleuters die 

zelf nog niet genoeg kunnen communiceren. Whatsapp groepen tussen ouders zijn vanzelfsprekend 

toegelaten want vallen buiten de school. 

Te bespreken met Els: welke foto’s mogen gemaakt tijdens activiteiten van het OC op school? 

 

Financiële stand van zaken 
Stand op rekening: 6.400€ 

Overdracht van Marieke naar Isabelle. Wie zal de tweede persoon zijn voor de rekening?  

Begroting voor dit schooljaar moet opgemaakt worden. Voorbereid in kleine groep en zal 

voorgesteld worden op volgende vergadering. 

 

Functies in het oudercomité 
Penningmeester: Isabelle, +1 persoon 

Secretaris: Nathalie, Jannicke, Veronique (beurtrol) 

Beheerder van de drive: Geert (toegangen beheren, makkelijker toegankelijk maken) 

Social media beheerder & communicatie: Gillie, Nele 

Fotograaf op evenementen: 1 persoon (zelf foto’s maken of delegeren indien afwezig) 

 

Evaluatie activiteiten start schooljaar 
Koffiemoment: locatie vooraan de school was perfect dit jaar, tafeltjes die er stonden wa 

Kennismakingsmoment met OC leden: zeer toegankelijk, positief, opnieuw doen, ideale locatie 

Dag van de leerkracht: koffiekoeken met een kaartje 

 

Geplande activiteiten 
Oudercafeetjes 20-21-23 dec: Isabelle & Veronique 

Gillie maakt een jaaroverzicht/kalender om te bekijken volgende vergadering 

 



Ideeën - Varia 
Rommelmarkt na de verhuis met zaken die niet mee verhuizen. Opbrengst kan gebruikt worden voor 

armoedebestrijdingsfonds. 

 Kinderfietsjes inzameling: ook sturen naar ouders met kinderen in oudere klassen 

Oudercomité t-shirts: maken we nieuwe met nieuw logo? Te beslissen volgende vergadering 

Oudercafeetje organiseren in augustus voor kleuters 

Loopgroep voor ouders organiseren 

De OC Caravan: kan als bar gebruikt worden voor OC activiteiten 

Avond voor ouders (bijv met sprekers) tijdens week van de opvoeding  

Stockage van de drank: mag bij Jannicke in de loods, Gillie en Isabelle spreken af om daar alles te 

verzamelen 

 

Volgende vergaderingen 
Donderdag 18 november – bij Gillie  

 Op agenda: nieuwe acitiviteiten (denk maar al na      ) 

Woensdag 12 januari – bij Tinkelbel of nieuwe school 

Maandag 7 maart  

Dinsdag 19 april 

Maandag 9 mei 

Vrijdag 17 juni 

 

 

 

 

 

 

 


