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1. Stavaza gezin Kadrija


Vooraf aan de eigenlijke OC-vergadering wordt de situatie van het gezin Kadrija uit
Nederename toegelicht door Eddy De Pandelaere (bakkerij Panda):
o De ouders en hun 3 kinderen werden op 11 januari 2018 opgepakt door de politie en
naar een terugkeerhuis te Sint-Gillis-Waas gebracht.
o De kinderen zijn in shock door de gebeurtenissen: angstig, slapen en eten nauwelijks,
hebben nachtmerries, missen school en vriendjes, voelen toekomst onzeker aan,
vervelen zich.
o De media (AVS, VTM, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, De Morgen) werd
ingelicht. Ze hebben dit gebeuren opgenomen in hun berichtgeving.
o Vraag gesteld aan Dienst Vreemdelingenzaken of de kinderen terug naar hun
vertrouwde school mogen om daar de lessen verder te volgen: Sara en Kejda lopen
school in KBO Nederename, Klejdis in KBO Cocon te Eine.
o Sponsering gezocht en gevonden om de kinderen dagelijks naar school te brengen
met taxi Demeyer aan sterk gereduceerd tarief. Na school zullen de kinderen
teruggebracht worden naar Sint-Gillis-Waas, door bereidwillige ouders en
vrijwilligers, waar ze overnachten.
o Sponsering voorlopig afkomstig van Parochieteam Nederename, Parochiale eenheid
Oscar Romero, Orde van Sint-Jan Hospitaalridders en Bisdom Gent.
o Er is tot nu toe budget voor vervoer naar school tot de krokusvakantie (voor 3
weken); daarna wordt gekeken of dit kan verder gezet worden.
o Vanuit de onderwijsinstelling wordt een open brief opgesteld, gericht aan het
kabinet en de ministers. Deze zal ook in de pers verschijnen.
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2. Toast op het nieuwe jaar


Toast op het nieuwe jaar en op een goede samenwerking.

3. Goedkeuring vorig verslag


Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

4. Nieuws van de school












Warmste Week (Studio Brussel) van 16/11/2017 tot 23/11/2017:
o Paardenkoeken: 175 zakje verkocht
o Ontbijt: alle kinderen hebben meegedaan
o Ponyritjes: 70 ritjes
o Er werd hiermee in totaal 1000 € ingezameld voor het Fonds Lode Verbeeck
Inschrijving leerlingen:
o 9 broers/zussen ingeschreven
o Nog 16 vrije plaatsen
o In februari 2018 volgen de nieuwe inschrijvingen.
Juffen:
o Juf Hélène: halftijds
o Juf Kim: halftijds en zorg
o Juf Fien: turnen en zorg (halftijds)
o Juf Cathy: verlenging ziekteverlof tot 30/01/2018, daarna halftijds
o In lager zijn alle juffen terug aanwezig.
Busrit naar zwembad:
o Mevr. Katrien is meegereden met de bus naar het zwembad.
o Het was een andere chauffeur en alles is goed verlopen.
Pelikaanstraat = Schoolstraat:
o De kinderen krijgen een brief mee i.v.m. de evaluatievergadering over de
schoolstraat, die doorgaat op 23/01/2018 om 19u30
o Mevr. Katrien vraagt dat leden van oudercomité aanwezig zouden zijn op de
evaluatievergadering omdat het initiatief voor de schoolstraat mede vanuit het OC
kwam.
o Probleem blijft dat (groot)ouders de kinderen afzetten vóór de nadars en dat er
nauwelijks politiecontrole is.
o De gemachtigd opzichters hebben nog steeds geen armbanden en zijn dus niet
reglementair. Mevr. Katrien heeft dit gemeld bij stad Oudenaarde.
o De Pelikaanstraat zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk éénrichtingsverkeer
worden.
Kinderoptreden:
o 10 en 11/03: optreden door de kinderen, begeleid door harmonie.
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Zondag 4/03 wordt podium opgezet. Er wordt hiervoor mankracht gevraagd tussen
14u en 16u. Frederik stuurt doodle rond voor helpende handen.
Na optreden op 10 en 11/03 wordt oudercomité gevraagd om de bar te doen. Na het
optreden op 11/03 wordt het podium opnieuw afgebroken. Frederik stuurt doodles
rond voor helpende handen.

5. Werkgroep verkeer


Geen info.

6. Kaas- en wijnavond




Op 26 en 27/01/2018 in het OC Sint-Vaast.
Er zijn 450 inschrijvingen, verdeeld over de 3 eetmomenten.
Oudercomité wordt gevraagd om mee te helpen. Frederik stuurt doodle rond voor helpende
handen.

7. Bloemenverkoop









Verkoop op zaterdag 24/02/2018 om 9u30
Mevr. Katrien kan niet aanwezig zijn, maar juf Mien zal haar vervangen.
Bloemen zijn besteld bij een nieuwe bloemenleverancier: Koen De Schoenmacker uit
Lochristi – www.bloemenkabouter.be
1,95 € per stuk (all-in)
Levering op vrijdag 23/02/2018 om 13u30. Frederik stuurt doodle rond voor helpende
handen.
Leurderskaart: wordt gekopieerd en gelamineerd.
Badges van oudercomité
Liesbeth zorgt voor versnaperingen

8. Afspraken voor Pasen



Liesbeth bestelt 250 paaseieren tegen 26/03.
Paaseieren worden verpakt tijdens de volgende OC-vergadering op 26/03

9. Varia



Er wordt een attentie voor de verkeersouders en de leesouders voorzien (doos Mercie-tjes,
wijn, bier)
Thema pesten en het stappenplan wordt verschoven naar de volgende vergadering en zal
toegelicht worden door Mevr. Katrien.
Volgende vergadering gaat door op maandag 26 maart 2018 om 20 uur
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