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Oudercomité 
KBO-Nederename 
 

Verslag Oudercomité 

Maandag 1 april 2019, 20 uur 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

Frederik (voorzitter) Debbie (secretaris & penning)  

Tine (verslag) Inge  

Werner Dieter  

Stefaan   

Evi   

Maxime   

Kathleen   

Mevrouw Ingrid   

Mevrouw Katrien   

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

• Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd 

• Frederik zal dit nog verspreiden onder de leden van het OC 

• Mevrouw Katrien zet dit dan op de schoolwebsite 

 

 

2. Verwelkoming nieuw lid 

• Verwelkoming Maxim Borgers als nieuw lid van het OC 

• Maxime is papa van Xander (6de leerjaar), Hanne (1ste kleuter), Marit (start in september) 

 

 

3. Nieuws van de school 

• Leerkrachten: 

o Juf Hélène (2-3Ka) sinds 1 april terug aanwezig 

o Juf Isabelle (3de lj) afwezig tot paasvakantie -> geen vervanging gevonden 

o Na paasvakantie zijn alle juffen terug. 
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o Elke week wordt een zorgrooster opgesteld. Indien geen vervanging voor afwezige 

juf wordt gevonden, wordt gekeken welke taken van de juf kunnen ingepland 

worden in het werkrooster van de andere juffen. 

o Leerkrachten hebben niet meegedaan aan de staking, maar de school ondersteunt 

wel de actie. Dit werd via brief gecommuniceerd aan de ouders. 

• Leerlingen: 

o Inschrijvingen in feb 2019 voor ‘broer van/zus van’ geboren in 2017: 16 broer/zus 

werden ingeschreven 

o Inschrijving voor andere leerlingen in mrt 2019: er zijn nog 9 vrije plaatsen 

o Inschrijvingsavond in mei voor kinderen geboren in 2017 en aangemeld via website 

o Mevrouw Katrien heeft 25 rondleidingen gedaan op school en uitleg gegeven 

o Aan de top van KBO gevraagd om dit open te stellen tot 50 inschrijvingen i.p.v. 25 

o Jaarlijks wordt in feb het aantal leerlingen geteld. Dit aantal bepaalt het aantal 

lestijden voor het volgende schooljaar. Inschrijvingen na februari tellen niet mee 

voor het bepalen van de lestijden. 

• Activiteiten op school: 

o Bezoek rusthuis: voor de kleuters (2de en 3de) en de leerlingen van 5de leerjaar. De 

kinderen hebben een aantal activiteiten samen gedaan met de rusthuisbewoners. 

o Afval opruimactie: voor leerlingen 3de leerjaar. Met trein (minst vervuilend) van Eine 

naar Oudenaarde. Afval opruimen op en rond de parking van de Colruyt winkel. 

o Jaarthema ‘Hallo Wereld’: alle klassen hebben dit jaarthema uitgewerkt als project. 

Kinderen mochten zelf kiezen hoe ze dit thema uitwerkten en mochten dan bij elkaar 

gaan kijken in de klassen: 

▪ 2de leerjaar: welk dier leeft waar? 

▪ 3de leerjaar: alle planeten in de ruimte 

▪ 4de leerjaar: oa pinata’s geknutseld en kennismaking met verschillende 

landen 

▪ 6de leerjaar: vluchtelingenproblematiek 

▪ ……. 

• Digitale borden: 

o Soort leasingsysteem waarbij school maandelijks een bedrag betaalt. 

o Vervanging van de oude digitale borden in september 2019 door nieuwe 

o De 5 jaar oude digitale borden proberen te recupereren voor in de kleuterklassen. 

• Speeltuigen: 

o OC spaart voor degelijke speeltuigen 

o Rekenen op 10.000 euro. 

o Bij alle komende acties van OC (vb. koekenverkoop, bloemenverkoop) vermelden dat 

we sparen voor degelijke speeltuigen. 

• Verven klaslokalen: 

o 4 klassen in nieuwbouw 

o Zal gebeuren tijdens zomervakantie 

• Sportdagen: 

o Gingen door in sportzaal Groenhof 

o Sportzaal is van secundaire en van KBO-scholen 

o School huurt de zaal 
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• Schoolfotograaf: 

o Komt in week na paasvakantie, op 26/04 

o Individuele foto’s en klasfoto’s 

o Terug bestellen via website van fotograaf zelf 

o Als je de website opent, krijg je de klasfoto gratis. 

• Spreekballon: 

o Alle schoolactiviteiten die georganiseerd worden, worden daarin aangekondigd 

• Schoolmoestuin: 

o Deze werd plant- en zaaiklaar gemaakt door vrijwillige ouders -> dank je wel 

daarvoor! 

• Kidskriebels: 

o 2 weken kamp op school tijdens zomervakantie 

o Mevrouw Katrien heeft verhoging gevraagd voor verhuur school 

• Vraag van Mevr. Katrien: 

o Waar willen de leden van het OC uitleg/toelichting over? 

o Laten weten aan Mevr. Katrien 

o Wordt dan besproken op volgende vergadering OC 

 

 

4. Info werkgroep verkeer 

• Komende activiteiten in periode april - mei: 

o Verkeerspark 

o Meester op de fiets voor 3de tot 6de leerjaar 

o Fietsexamen voor 6de leerjaar 

o Grote verkeersquiz voor 5de leerjaar 

 

 

5. Evaluatie bloemenverkoop 

• Opbrengst: 1244,9€; ligt in zelfde lijn als vorig jaar 

• Met opbrengst sparen we voor degelijke speeltuigen 

• Er was een goede voorverkoop: 107 stuks verkocht 

• Opnieuw veel bloemen van minder goede kwaliteit (verwelkten snel). 

• Voor volgend jaar ev. andere kweker zoeken vb. Azaleaverkoper in Bottelare bij Van 

Petegem. Mevr. Ingrid geeft contactadres door aan Frederik 

• De badges van OC waren er niet meer. Waarschijnlijk bij Debbie -> navragen! 

• Badges/leurderkaarten moeten in orde zijn voor bloemenverkoop volgend jaar 

• Uur van deur aan deur verkoop terug vervroegen, dus om 9u  

 

 

6. Evaluatie 1ste Lentequiz 

• Vrij 22 maart 2019, 20u, OC Sint-Vaast Nederename 
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• Goede opkomst: totaal van 35 tafels met elk 4 personen 

• Was gezellige avond; alles is goed en vlot verlopen 

• Prijzen en tussenprijzen waren leuk 

• Vragen waren soms te moeilijk en wat gedateerd 

• Aandachtspunten voor een volgende quiz: 

o vragen aanpassen aan doelpubliek (niet te moeilijk, voor jong en oud) 

o met meer mensen de vragen opstellen 

o er vroeg genoeg mee beginnen 

o vragen grondig laten nalezen zodat antwoord niet in de vraag staat 

o 10 rondes met elk 10 vragen voorzien 

o Voorstel om ook Frank Temmerman (KBO Ename) mee te laten denken over de 

quizvragen. Hij stelt ook de vragen van de KBO-quiz in Ename op. 

o Andere locatie voor de verkoop van de drankkaarten 

o Ploegen die binnenkomen de juiste tafel aanduiden 

o Quizmaster op een podium 

• Voor 1400 € aan drankkaarten verkocht 

• 2500€ bruto-opbrengst, maar de facturen moeten nog binnenkomen 

• Waarschijnlijk rond de 1000€ netto-opbrengst 

• Pluim voor alle helpers 

• Voor herhaling vatbaar: volgend jaar een 2de editie. 

 

 

7. Vooruitblik op schoolfeest 

• Zaterdag 18/05, start om 14u30 

• Is een kinderfeest 

• Aantal eetstandjes (snacks, desserts) en animatie (workshops, poppenkast, springkasteel, 

kickertafel, schmink,…) in kader van het jaarthema ‘Hallo Wereld’: Thailand, Amerika, 

België,… 

• Zonder shiften, want waarschijnlijk te weinig mensen die kunnen helpen 

• Na paasvakantie krijgen de leerlingen een uitnodigingsbrief mee 

• Leerlingen kunnen inschrijven voor de workshops (vb. Djembé) 

 

 

8. Etentje leden OC + partners 

• In juni 2019 

• Voorstel locatie: Bistro Bizarre, Zwadderkotmolen, andere? 

• Wanneer: Frederik stelt doodle op voor vastleggen van datum 

 

 

9. Varia 

• Zeeklas voor 5de en 6de leerjaar (Mevrouw Ingrid geeft extra toelichting): 
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o Groep van 44 leerlingen 

o Laatste week van schooljaar 

o Locatie: Midwester In Koksijde: leerlingen hebben huis voor zich alleen. 

o Vervoer met bus (20€/kind) 

o Planning: 

▪ Maandag: Diksmuide met bezoek IJzertoren en Dodengang; namiddag naar 

Midwester en zee 

▪ Dinsdag: strand verkennen met gids, bezoek Duinenabdij 

▪ Woensdag: Nieuwpoort met garnaalvisser, met koets van strand naar zijn 

huis om garnalen klaar te maken, met treintje naar Hoge Blekker, bezoek 

vissershuisje, andere bezienswaardigheden 

▪ Donderdag: in buurt van Midwester dingen doen, met go-carts rijden, 

zandforten bouwen 

▪ Vrijdag: afsluiten/afronden, zwevend Mariabeeld bezoeken, werkende 

molen bezoeken, in namiddag terug naar thuis 

o Ouders betalen deel (200 €) 

o Kinderen wassen auto’s, verkopen gebak 

o Oudercomité sponsort zeeklas met opbrengst van Lentequiz (500 €) 

o In maart: infoavond voor zeeklas 

 

 

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 18 juni 2019 om 20 uur 


