
Verslag vergadering oudercomité 
 
Aanwezig: Evy, Frederic, Debby, Dieter, mevrouw Katrien, Juf Sonia, Juf Ingrid, Tine, 
Claude, Kathleen, Inge 
 
Verontschuldigd: Werner, Stefaan 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Men weet nog niet wanneer de werken starten. Dit wordt aangepast in vorig verslag 
 

2. Nieuws van school 

A. Scholing gemachtigd opzichter 

Deze gaat door op 1 december.  
Momenteel gaan drie leerkrachten en Marc. 
Stefaan had interesse. Zijn er nog vrijwilligers? 
 

B. ZILL (Zin In Leven, Zin in Leren) 

Project wereldoriëntatie : de verkiezingen: 
- alle klassen zijn hierin betrokken 
- er is een leerlingenraad uit voortgekomen met een burgemeester. Er zijn al 
verschillende vergaderingen geweest waaruit al enkele voorstellen en de ideeënbus zijn 
gekomen.  
 

C. Grootouderfeest 

- Er waren een 120-tal dankbare grootouders 
- Dank aan de helpers 
- Voor de kinderen was het leuk mede doordat het laagdrempelig was 
 

D. Zorg in de klas 

Naar aanleiding van een telefoontje van een papa is gebleken dat de niveaus van zorg in 
school te weinig geprofileerd worden.  
De zorg is een automatisme . Er wordt veel zorg gegeven en de zorgwerking kan gezien 
als één van de sterktes van school.  
Dit mag nog meer in de kijker komen.  
Voorstel: eventueel vermelden op de website?  
 

E. ‘Geroddel’ aan de schoolpoort 

Dit naar aanleiding van een mailtje van een mama die wist te zeggen wie de schuldige 
was van de verwondingen bij een kindje, terwijl er helemaal geen schuldige was. 



Positief is dat de mails bij mevrouw Katrien beginnen toe te komen. Graag ouders zeggen 
om dit steeds aan de juiste personen te melden zodat er ook gehandeld kan worden. 
 

F. Activiteiten van het dorp 

- De vredesmis: 
Het is niet evident om kindjes te verzamelen, hoewel ‘het dorp’ het als een evidentie ziet 
dat de school meewerkt. 
Er waren 25 kindjes, die het allemaal heel plezant vonden 
 
- Kerstmarkt 
Er is beslist dat zowel de school als het OC dit jaar niet mee doet 
 

3. Sint 
Er is 50 euro voor elke klas voorzien. Vraag van de leerkrachten om die prijs wat op te 
trekken omdat die iets degelijks willen geven. De dingen worden ook alsmaar duurder.  
Besluit: er is 714 euro klein geld dat naar de bank moet. Dit mag verdeeld worden over de 
negen klassen, wat op ongeveer 75 euro per klas zal komen.  
 
Mevrouw Katrien gaat om het kostuum en mailt ook dat het kostuum later dan 13u binnen 
zal zijn.  
 
Evi gaat nog naar de winkel om de snoep. 
 
Dit jaar zijn er 4 zwarte pieten 
 

4.  Verkeersnieuws 

A. Fluo-actie terug begonnen 

Voor het fluo-hesje en de helm zijn er stickers te verdienen. Eens hun kaartje vol is, is er 
mogelijkheid tot een gratis uitstap. Kinderen zijn dit al gewoon van vorig jaar, dus actie 
verloopt vlot. Jammer dat deze actie niet wordt doorgetrokken in het middelbaar  
 

B. Er komen nog wat activiteiten aan in de lenteperiode 

Volgende vergaderingen meer hierover 
 

5. Evaluatie koekenverkoop 
We hebben 1553,66 euro opgehaald met de koekenverkoop. Ligt in dezelfde lijn zoals 
vorig jaar.  
 
Er waren 540 pakketten besteld en iedereen heeft zijn koekjes gekregen.  
 
Het samen binden van de zakjes is een goed systeem, maar bij de verdeling de zakjes 
naast elkaar zetten, want vele briefjes waren er afgescheurd. 



 
Dit jaar was het een minder goeie combinatie qua koekjes. Voorstel hierbij om volgend 
jaar eens de prijs te vergelijken tussen Lotus en Lu. 
 
Ook het voorstel om de briefjes aan te passen zodat de leerlingen gestimuleerd worden 
om er meer te verkopen. Vb. een foto van het speelgoed dat er van de opbrengst zal 
worden aangekocht. Als mensen weten waarom iets verkocht wordt, verloopt de verkoop 
vaak beter.  
 
Op de e-mail voor de vrijwilligers kwam er maar weinig reactie 
 

6. Bloemenverkoop 
Dit gaat door op zaterdag 23 februari.  
 
De bloemen worden vrijdag 22 februari om 13.30u geleverd, waardoor een voorverkoop 
aan de poort en in de schoolstraat weer mogelijk wordt. 
 
We houden het zelfde aantal zoals vorig jaar en dezelfde leverancier. Opmerking: 
bloemetjes waren vorig jaar zeer droog. Dit moet gemeld worden aan leverancier.  
 
Er staan nog zakjes in de kelder, maar er worden nog 2 rollen ecologische zakken 
aangekocht in de Colruyt 
 
Brieven worden meegegeven in januari. 
 
Leurderskaart  moet 6 weken vooraf aangevraagd worden bij stad Oudenaarde (Debby). 
 
Een warme oproep aan iedereen om te komen helpen.  
 

7. Kaas- en wijnavond 
Zelfde concept zoals voorbije jaren. We gaan proberen om de tafels voor iedereen te 
reserveren. 
Datum: vrijdag 25/01 om 17.30u en zaterdag 26/01 om 17.30u en om 19.30u. 
 
Frederic stuurt een doodle om helpers te vragen. Dit ten laatste tegen 10 januari.  
 

8. Varia 
Geen puntjes 


