
Vergadering Oudercomité 18 januari 2022 
 

Aanwezig: Caroline, Mieke, Stefaan S, Wim, Mevr. Katrien, Gert, Juf Mien, Catherina, Jeroen, Tine 

Verontschuldigd: Koen, Kathleen, Jessica 

Allereerst de beste wensen aan alle leden! 

Goedkeuring vorig verslag 
• Verslag is in orde 

• Sint: 

o Het oudercomité wordt uitdrukkelijk bedankt, de kinderen waren heel blij 

Nieuws van de school 
• Corona 

o Vrij beheersbaar, slechts enkele leerlingen in quarantaine momenteel 

▪ Volgen les via praatbox  

o Één leerkracht in quarantaine 

o Ouders hebben veel vragen ➔ mogen doorgestuurd worden naar directie 

o Zorgrooster wordt elke week herbekeken, waar de nood hoog is, wordt 

bijgesprongen 

• Kaas- en wijnavond 

o Ongeveer 400 schotels verkocht 

o Vooral via FB en briefjes met de kinderen en ook in de brievenbussen 

o Ook verschillende  oud-leerlingen ( doet deugd ) 

o Kaas en vlees komen van delhaize 

o Brood komt van de Panda 

o Er is voorlopig geen extra hulp nodig 

• Bezoeken 

o Ouders die willen komen kunnen maar meestal na de schooluren 

o Positieve reacties van ouders 

o In maart starten de inschrijvingen 

• Facebook blijkt een goed idee te zijn geweest 

• Refter 

o Nog steeds een warme maaltijd in vaste klasgroep en de kinderen moeten blijven 

zitten  

▪ Werkt niet zo goed 

▪ Lager mag daardoor nog niet gaan bijvragen 

• Juf Mariette is gevallen half november 

o Voorlopig vervangen door Jeanette of Christa (doch zij wordt ook geopereerd en zal 

3 weken uit zijn) 

• Week voor paasvakantie 

o 5de en 6de hun week is gepland met daguitstappen en 2 overnachtingen (in 

afwachting van Corona natuurlijk) 

• Vrijdag 2de rapport 

o Er komt een gesprek tussen leerkracht en leerlingen (niet enkel over de punten) 

• Proberen om activiteiten te laten doorgaan 



o 4de leerjaar provinciesalon gaat buiten door 

o Sport kan ook doorgaan 

o Zwemmen vanaf 17/2 voor 3de en 4de leerjaar (nog niet helemaal zeker) 

▪ Vervoer (bus?), blokzwemmen,… (nog vraagteken) 

Werkgroep verkeer 
• Fluo-actie loopt (helm en fluo-jasjes) 

• Elke leerling een kaart + klassikaal een poster 

• Voetgangers- en fietsexamen wordt nog gepland 

• Mister/miss  fluo verkiezing de laatste dag voor de krokusvakantie 

Activiteiten school 
o Boekenbeurs: nog geen nieuwe datum 

o Schoolfeest: project Guinee – wandeltocht kan doorgaan + tombola 

o Maskerade (optreden):  

▪ Scenario is gemaakt 

▪ Klasoverschrijdend werken mag nog niet 

▪ Misschien uitstel naar september of oktober ( volgend schooljaar ) 

Vervanging pannenkoeken 
• Ontbijt? 

• Latere datum voor pannenkoeken? 

• Andere ideeën? 

 

➢ Pannenkoeken verkopen makkelijk 

➢ Latere datum: voor paasvakantie 

 

• Paaseitjes wordt mogelijk moeilijker 

• Ontbijt is zeer veel werk en moeilijk te organiseren door corona 

Idee van de pannenkoeken blijft 

➢ 7 maart gaan de brieven mee 

➢ 14 maart brieven terug 

➢ 29 maart levering en ophalen grote pakketten 

➢ 30 maart mee met leerlingen 

o Laten ophalen vanaf 6 pakketten (1 doos) 

o Cash + overschrijving 

o Doel van de opbrengst op brief vermelden 

Quiz 
• Wordt uitgesteld 

Wandelzoektocht 
• Juli en augustus 

• Werkgroep bestaande uit Catherina, Stefaan, Jeroen en Mieke 

  



Kleurenprinter 
• Leverbaar februari-maart 2022 

• Caroline vraagt opnieuw info 

• Leasen kan ook 

• A4, A3 en recto-verso moet mogelijk zijn 

o Zelf boekjes maken wordt te duur in aankoop 

• Inkt en prijs inkt bekijken 

• Hoeveel papieren? 

o Niet standaard in kleur printen 

o Sneller printen 

o Geen 500 papieren in kleur 

• Hervulbare toners een optie? 

Varia 

BabaYega 

• Komen april/mei (eerder mag het sowieso niet) 

• Eind mei komen ze naar Abraham Hans 

CO2-meters 

• Worden morgen geleverd (er is budget voor ontvangen) 

Andere 

• Budgetten voor zelftesten zijn voldoende 

• Budgetten voor laptops en tablets ook voldoende momenteel 

 

Volgende vergadering 15 maart 2022 


