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Oudercomité 
KBO-Nederename 
 

Verslag Oudercomité 

maandag 18 september 2017, 20 uur 

 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

Frederik (voorzitter) Inge Bo. / 

Liesbeth Werner  

Debbie (secretaris & penning) Evi  

Tine (verslag) Stefaan  

Dieter   

Inge Bl.   

Kathleen   

Juf Kim   

Mevrouw Katrien   

 

1. Verwelkoming nieuwe leden 

• We verwelkomen Kathleen Heyndrikx als nieuw lid. Kathleen is de mama van Amalia uit L3. 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

• Kleine rechtzetting bij het vorig verslag: onze school werd geselecteerd om het traject “Leren 

Leren” te doorlopen. 

• Verslag wordt goedgekeurd. 

 

3. Nieuws van de school 

• Dit schooljaar telt de school 200 kinderen. 

• De eerste schooldag is heel goed verlopen. Het thema dit jaar is: “Er zit muziek in jou”. De 

leerlingen vonden de workshops heel leuk. 

• De school past al een paar jaar teamteaching toe en heeft daar heel goede ervaring mee. Ook 

dit jaar staan 2 leerkrachten voor de klas in de 2de-3de kleuterklassen en in het 1ste, 2de, 3de en  

4de leerjaar. 

• Juf Cathy (2de-3de kleuter) is in ziekteverlof en wordt vervangen door juf Freya. 

• Het zorgteam bestaat uit juf Mien, samen met mevrouw Katrien en juf Kim die de zorg in de 

kleuterklas doet. 
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• “Pelikaanstraat = Schoolstraat” is gestart op 1 september en dit loopt vlot; er waren weinig 

opmerkingen. Het initiatief wordt heel positief onthaald: aangenaam voor zowel kinderen als 

ouders. 

• Ondersteuningsnetwerk Vlaanderen (ON): onze school heeft 2 personen toegewezen 

gekregen uit het buitengewoon onderwijs om ondersteuning te bieden aan kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften: 1 persoon voor 6u in 3de kleuterklas en 1ste leerjaar en 1 

persoon voor 4u voor de oudere kinderen. 

• Zwemmen: er zijn heel veel aanpassingen gebeurd in het zwembad, waardoor het 

veiligheidsprobleem nu opgelost is. Het zwemmen wordt duurder en zal nu 4,5 euro kosten 

per zwembeurt (incl. busrit). Dit bedrag is een groot aandeel van de maximumfactuur. 

Mevrouw Katrien hoopt dat stad Oudenaarde financieel kan tussenkomen voor het 

zwemmen. 

• Feesten: 

o De Sint komt op bezoek op 6/12/2017. 

o Er kwam het voorstel van het Fonds Lode Verbeeck om mee te doen aan De 

Warmste Week (Studio Brussel) van 16/11/2017 tot 23/11/2017. 

o Kaas- en Wijnavond op 26 en 27/01/2018 in het OC Sint-Vaast. 

o Er zal een optreden zijn van de kinderen voor de ouders, samen met een externe 

muziekgroep in het 2de of 3de weekend van maart 2018. Dit schooljaar wordt er geen 

grootouderfeest georganiseerd. 

o Schoolfeest op zaterdag 26/05/2018. Dit is een feest voor de kinderen. 

• Op 25/09/2017 is er een infoavond voor de ouders van alle kleuters: “Welkom in mijn 

wereld”, gebracht door Kathleen Vandenhaesevelde. 

• Werkpunten voor dit schooljaar: 

o Nieuw leerplanconcept ZILL (zin in leren! Zin in leven!): leerkrachten zullen hierin 

bijgeschoold worden (+ pedagogische studiedag). ZILL bestaat erin om te proberen 

de lessen te verrijken door de kinderen nog meer dingen te laten doen. 

o Hoogbegaafdheid. 

o Traject leren leren in samenwerking met UGent 

o STEM-techniek (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

o Taalontwikkeling bij kleuters. 

• Sportweken voor 5de en 6de leerjaar: zal dit kunnen doorgaan in de sporthal dit jaar, gezien de 

renovatie van de sporthal? 

• Dit jaar wordt er geen zeeklas georganiseerd; volgend jaar terug wel (laatste week van juni). 

• Er is een nieuwe opvangkracht (Xavier): hij zal instaan voor de huiswerkklas tijdens de 

avondopvang op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15u45 tot 16u45. 

• Bibbox (boeken lezen op Bingel): mevrouw Katrien geeft het rekeningnummer door aan 

Debbie, zodat ze de betaling kan uitvoeren. 

 

4. Werkgroep verkeer 

• Strapdag op 22/09/2017: de Pelikaanstraat is voor deze gelegenheid afgesloten voor verkeer. 

Er vertrekt een voetpool ‘s morgens vanop de parking van de Delhaize naar school. Kleuters 

mogen op de afgesloten Pelikaanstraat fietsen, 1ste en 2de leerjaar gaan te voet naar het 
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speelplein, 3de tot 6de leerjaar mogen alles op wieltjes uitproberen. Kleuters eten binnen in 

de refter en het lager picknickt buiten op straat. 

• Woensdag Samdag: concept is veranderd. Werkgroep verkeer moet daarover nog eens 

samenzitten om te kijken hoe ze het zullen aanpakken. Onder voorbehoud. 

 

5. Koekenverkoop 

• Samenstelling koekenpakket is zelfde als vorig jaar. 

• Offerte is aangevraagd bij Lotus: aankoopprijs is  3,98 euro/pakket. Aanbevolen 

verkoopprijs van Lotus is 7 euro/pakket, dus een mooie winst van 3,02 euro/pakket. 

• De brieven voor de koekenverkoop worden meegegeven op 25/09/2017 en moeten 

terug binnen zijn op 03/10/2017. 

• Koeken worden verpakt op 25/10/2017 om 19u en op 26/10/2017 meegegeven met de 

kinderen. 

• Debbie zal kijken of alles klopt (i.p.v. Inne). 

 

6. Vooruitblik komende activiteiten 

• De Sint komt op woensdag 6/12/2017: 

o Inge Bo. bestelt Sint kostuum en 2 extra kostuums voor de zwarte pieten, want ze 

zullen met 4 zijn i.p.v. met 2. Zwarte pieten kostuums graag met de kleuren rood en 

zwart. 

o Liesbeth bestelt de picknickjes en de onze-lieve-vrouwtjes. 

• Bloemenverkoop Oudercomité: 24/2/2018 om 9u30. 

• Activiteiten van de school: Kaas- en Wijnavond op 26 en 27 januari 2018 in het OC Sint-Vaast. 

In 2 shiften op zaterdag: 17u30 en 19u30. Graag deze data noteren in jullie agenda zodat we 

met veel leden kunnen helpen. Doodle voor helpende handen wordt nog doorgestuurd. 

• Schoolfeest: 26/05/2018 

 

7. Varia 

• Op vraag van Liesbeth worden de aankopen voor de infoavonden in het verslag opgenomen, 

om te vermijden dat we volgend jaar teveel aankopen: 

o 4 bakken bier 

o 3 vaatjes wijn 

o 6 flessen fruitsap 

• Liesbeth heeft ter gelegenheid van een actie in de Colruyt 6 flessen Gran Baron schuimwijn 

aangekocht. 1 magnumfles is dan gratis. 

• De foto’s op de website van de school kunnen niet meer geopend worden. 

• Frederik had via BPost (?) een dossier ingediend om beroep te kunnen doen op een fonds dat 

verenigingen steunt. Het dossier werd helaas niet weerhouden. 

 

 

Volgende vergadering gaat door op maandag 20 november 2017 om 20 uur 


