
Online meeting OC 25/11/2020 
Aanwezig: Frederik, Mieke, Catherina, Mevr Katrien, Tine, Gert, Caroline, Wim, Koen, 

Katleen, Evi  

Verontschuldigd: Werner & Stefaan Sonck 

 

Verwelkoming nieuwe leden + leden die het OC verlaten 
We verwelkomen een nieuw lid: Wim De Vogelaere, papa van Lloyd (K1) 

Hij heeft vroeger nog bij het oudercomité van Eine gezeten. 

Jessica Sulmont (mama van Mariam (K1) en Ibrahim (L1)) zal tevens toetreden wanneer we terug 

fysiek kunnen samenkomen. 

Inge Blanchaert (mama van Lotte en Margo) stopt er voorlopig mee wegens te weinig tijd. 

Goedkeuring vorige verslag 
- Enkele kleine aanpassingen zoals de leden van vorig werkjaar werden aangepast alsook hun 

functie 

- Datum huidige vergadering gewijzigd van 17/11 naar 25/11 

- Beslissingsboom werd meegegeven met de leerlingen 

- Makrokaart: een grote dank u wel, alles werd opgebruikt voor Sintgeschenken en voor 

snoepgoed voor de kinderen 

Nieuws van de school 
- FB-pagina van de school werd opgestart. Niet zozeer voor foto’s van de kinderen, maar 

vooral voor activiteiten en nieuwtjes te delen. 

- Oudercontact voor de kleuters zal digitaal doorgaan en dit via praatbox. De brieven worden 

binnenkort meegegeven en het oudercontact zal doorgaan op 14 en 15 december. 

- Covid-19: geen grote aanpassingen. Kleuterjuffen dragen nu wel een mondmasker omdat ze 

toch met meerdere volwassenen in de klas staan. 

Wanneer een ouder positief test moeten de kinderen in quarantaine. Er worden geen 

brieven meegegeven aan de andere kinderen inzake de privacy.  

Wanneer een kind of de juf positief test, zal dit wel worden gedaan. 

- Ontbijt is geannuleerd maar zal hoogstwaarschijnlijk een paasontbijt worden. 

- Kaas- en wijnavond en optreden in maart werd reeds geannuleerd. 

- De schoolbib is in volle opbouw. De naam is gekozen en er volgt nog een plechtige opening. 

De kinderen zullen er 1uur per week kunnen lezen. 

De bedoeling is om LEESPLEZIER te bevorderen.  

Er wordt gewerkt met een maandthema. Op dit moment is dit “feest”. 

Er komen twee leeskwartiertjes per week per klas.  

Er zal contact worden opgenomen met de pers inzake dit project. 

- De afdaken zijn klaar. Enkel nog wat afwerking aan de overkant (draad en boordstenen 

herstellen). Dit zal nog ongeveer 1 maand duren. 

Doeken met de kindertekeningen zijn besteld en onderweg.  

- Alles moet zo normaal mogelijk verlopen. Er zal een kerstviering zijn, maar dit zal in de klas 

zijn. Een kerstfeestje per klas wordt gevierd. Er zal een hapje en drankje voorzien worden 



door de school, maar er worden geen geschenkjes gevraagd aan de leerlingen daar de 

winkels gesloten zijn. 

Werkgroep verkeer 
- Er komen nieuwe omegabeugels aan de schoolpoort en dit na nieuwjaar. Dit zullen oranje 

beugels worden. 

- Inzake schoolstraat/Pelikaanstraat: 

o er is een brief verstuurd geweest naar de bewoners, maar de school heeft deze niet 

ontvangen 

o er zullen paaltjes voorzien worden om het kruisen onmogelijk te maken op sommige 

plaatsen (3 locaties in de straat, waarvan 1 locatie thv de school) 

o straat wordt zone 30 tot voorbij het voetbalplein 

o er is een petitie aan de gang om éénrichtingsverkeer te vragen ipv de 

snelheidsbeperking en de paaltjes. Door de schoolstraat is dit niet mogelijk. Gert laat 

weten dat dit idee reeds verworpen zou zijn. 

- Fluo-actie is volop bezig 

- Vele fietsen zijn nog steeds niet in orde. We zijn nog steeds op zoek naar een goede manier 

van aanpakken? 

Koekenverkoop 
We laten Gert aan het woord. 

Er werden ongeveer 760 pakketten verkocht wat ons een totaalbedrag van 6193 euro opleverde. We 

hebben voor 3213 euro koeken aangekocht wat zorgt voor een winstbedrag van 2954.67 euro.  

Hierbij komt nog ongeveer 60 euro extra korting (wordt nog terugbetaald). 

We zullen dus iets meer dan 3000 euro winst hebben dit jaar. 

In vergelijking met vorig jaar: 600 pakketten verkocht. 

Ter verduidelijking aan ons nieuwe lid Wim: met dit geld (en het andere geld op de spaarrekening 

van het OC) werd een speeltoestel, klimmuur en activiteitenbord aangekocht voor de kleuters en het 

lager. 

Het speeltoestel 
De bestelling is gebeurd. 

De totale kostprijs zal ongeveer 13503 euro zijn en daar moet nog 3% korting vanaf als we binnen de 

8 dagen na plaatsing betalen (zal geen probleem zijn). Dit zorgt voor een totaalbedrag van 10714 

euro waarvan we nu reeds 9500 euro kunnen voorzien. 

Het speeltoestel wordt de eerste week van de paasvakantie geplaatst. 

De klimmuur en het activiteitenbord dienen we zelf te plaatsen. Koen zoekt hiervoor nog wat 

helpende handen de tweede week van de paasvakantie. 

Eerste weekend van deze vakantie zullen ook enkelen moeten helpen om de tegels weg te nemen 

zodat het speeltoestel geplaatst kan worden.  

Ondertussen werd ook de speelplaats opgesmukt met bloemen. 

De keuring van de kleine toestellen gebeurt door de eigen preventie-adviseur.  

Het grote toestel wordt door de firma zelf gekeurd. 



Bloemenverkoop en alternatieven 
De bloemenverkoop zal niet kunnen doorgaan.  

Probleem is dat het moeilijk wordt een leverancier te vinden waarbij we slechts 2 weken op 

voorhand kunnen bestellen.  

Alternatieven zijn de verkoop van chocoladepakketten (cote d’or) of pannenkoeken (Hiervoor 

worden prijzen aangevraagd.) 

Inzake de cote d’or: 576 pakketten verkopen zou 2160 euro winst opleveren. 

Minimumaankoop is 192 pakketten (dit moeten we zeker verkocht krijgen). 

Neuzekes werden ook voorgesteld, maar zijn een stuk duurder in aankoop. 

Andere activiteiten: 
❖ Wandelzoektocht: (Catherina legt uit wat ze al kon voorzien) 

➢ Zou lopen van 1 tot 30 april 

➢ Parcours van 3 of 4 km. 3km is buggyvriendelijk en daar zijn ook alle vragen voorzien 

➢ Grote mensen boekje (vanaf 3de leerjaar): 10 foto’s, 10tal vragen,… 

➢ Kinderboekje (tem 2de leerjaar): 15tal paasei’tjes verstoppen (in tuinen met toestemming van 

de bewoner, op openbare weg zouden ze te snel verdwijnen) 

➢ 10% van de deelnemers winnen een prijs (mooie prijs is al een toestel om pannenkoeken te 

maken) – op basis van aantal juiste antwoorden natuurlijk 

➢ Voor de kinderboekjes iedereen prijs (achteraf) – kleinigheid uit de action indien mogelijk? 

➢ Bij de volwassenen: Cath zou per aangekocht boekje 2 bonnetjes willen voorzien (1 gratis 

pakje frietjes en 1 paaskoek/eclair/…) 

➢ Kan Stefaan Browaeys 1 balpen voorzien per aangekocht boekje voor volwassenen? 

➢ Panda wil sponsoren en zal bonnetjes voorzien “goed voor 2 sandwiches”. 

➢ Bernice wil het wel doen maar zit natuurlijk met het feit dat ze tegen dan is overgenomen. 

Catherina gaat zelf op bezoek bij een andere frituur indien nodig. 

➢ Schiettecatte/Piccolo Verde wil enkele bonnen voor een gratis broodje bezorgen 

➢ Op zoek naar nog enkele “geld” sponsors voor prijzen aan te kopen (eventueel kadoosjes met 

kraslotjes ofzo?) 

➢ Krantenhoek wil sponsor zijn; zal ons enkele tegoedbonnen voor een bedrag Lotto of voor 

een afhaalmaaltijd bezorgen 

➢ Gert stelt voor of een digitale wandeling mogelijk is, doch we moeten zorgen dat het 

bereikbaar blijft voor iedereen 

❖ Take away maaltijd: staat op de planning van de school zelf voor eind februari ipv kaas- en 

wijnavond 

❖ Car wash: kinderen en auto’s wassen is geen goed idee, deelnemers OC gaan het ook niet alleen 

en zelf doen 

❖ Webwinkeltje: nog onduidelijk 

❖ Andere steunmaatregelen: 

➢ Crowdfunding: wordt al door vele andere gedaan 

➢ Makro kaart wordt via FB in de kijker gezet, leverde toch al een mooi bedrag op tijdens het 

eerste jaar 

Zeeklassen 
Er is een alternatief voorzien met 2 overnachtingen en 2 dagen activiteiten. 

Nog geen zekerheid inzake corona.  

Kostprijs zal lager liggen dus steun van het OC dient nog bekeken te worden. 



Varia 
Sint en Piet mochten niet naar school komen, doch hierop werd gereageerd en met de juiste 

maatregelen inzake Covid-19 mag deze toch komen. Er komt 1 sint en 1 piet en het uitgeschreven 

scenario zal kunnen doorgaan (met mondmasker). 

Kathleen vraagt zich af wat er met de kinderen gebeurd die tussen 8u en 8u15 toekomen. 

Deze mogen naar de refter (opvang) gaan en kunnen dan mee met de kinderen uit de opvang naar 

hun klas om 8u15. 

Inzake de virtuele meeting: ging vlot en er zijn geen opmerking. 

Hopelijk kunnen we volgende keer wel weer fysiek afspreken! 


