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Oudercomité 
KBO-Nederename 
 

Verslag Oudercomité 

Dinsdag 14 juni 2022 - 20 uur 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

Catherina (co-voorzitter) Gert (penning)  

Mieke (co-voorzitter)   

Tine (secretaris, verslag)   

Jessica   

Koen   

Jeroen   

Stefaan   

Caroline   

Wim   

Mevrouw Katrien   

Juf Kim   

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

• Er is een probleem met de PC van Catherina waarop het vorige verslag staat. 

• Catherina zal proberen dit verslag nog te recupereren 
 

2. Nieuws van de school 

• De school ondersteunde 2 projecten: 

o Tsjaad: 750€ gestort voor de zusters Bernardinnen voor aankoop busje 

o Feest Guinee: er wordt 2000€ geschonken voor aankoop meubels in ziekenhuis 

• Op 25/06/2022 vertrekt juf Sylvie (L5) naar Kazachstan voor 5 à 6 weken om kennis te maken 

met haar nieuw adoptiekindje. Juf Aurélie zal de laatste dagen van het schooljaar 

overnemen. Voor september 2022 is het nog onduidelijk wie in het 5de leerjaar zal lesgeven. 

• Er zijn 12 leerlingen ingeschreven die in september 2022 zullen starten op KBO Nederename. 

• Schooljaar 2022-2023: 

o 3 kleuterklassen: peuter- 1ste kleuter en 2 gemengde klassen met 2de en 3de kleuters 

o 6 lagere schoolklassen 

• Voor Juf Dominique, juf Charlotte en juf Aurélie is er geen zekerheid dat ze volgend 

schooljaar terug kunnen lesgeven op KBO Nederename. 

• Fotograaf Koch is geweest: 

o School ontvangt een procent op de verkoop 

o Foto’s zijn van goede kwaliteit, maar duurder dan vorig jaar. 



2 

 

o Fotograaf werd terug gereserveerd voor volgend schooljaar. 

• Warme maaltijden: 

o Prijsstijging voor volgend schooljaar: 3,5€ voor kleuter, 4 € voor lagere schoolkind 

• Zwemmen: 

o Prijsstijging voor volgend schooljaar: 3,60 € (waarvan 2,60€ voor de bus) 

• Maximum factuur waaraan de school zich moet houden: 

o 50€ / kleuter 

o 95€ / lagere schoolkind 

• IDP testen: 

o Waren zeer goed. Een dikke pluim voor de inspanningen van de kinderen en de 

juffen. 

• Proclamatie: 

o 3de kleuterklas: maandagavond 27/06/2022 

o 6de leerjaar: dinsdagavond 28/06/2022 

• Openklas dag: 

o Ouders en kinderen kunnen dan kennismaken met de juf en de klas 

o Dinsdagavond 30/08/2022 van 16u30 tot 18u30 

o Er wordt die avond een glaasje aangeboden aan de ouders en de kinderen door het 

OC 

o De brief van het OC wordt dan ook meegegeven 

• Infoavonden: 

o Enkel voor ouders. De juf geeft wat praktische uitleg in de klas 

o Dinsdagavond 6/09/2022 voor lagere school en donderdagavond 8/09/2022 voor 

kleuters 

o Mevr. Katrien zal nog een brief met info meegeven eind juni 2022 

• Schooloptreden op 25 en 26/03/2023 in de Maskerade. 

• Eucharistieviering op de laatste dag van het schooljaar 30/06/2022 

• Kampen  op school gaan door in 1ste week van juli ( danskamp studio Tilli ), 2de en 3de week 

van augustus ( Creafant ) 

• Muziekgroep Baba Yega komt naar KBO Nederename op 30/06/2022 tussen 10u en 11u. 

 

3. Info werkgroep verkeer 

• De politie is op school geweest voor de kleuters 

• Groot fietsexamen voor 6de leerjaar. De te volgen route zal bewegwijzerd worden met pijlen. 

• Verkeerspark voor het lager (achter de kerk). 

 

4. Toekomstige activiteiten 

• Laatste schooldag: 

o 2 springkastelen besteld: 1 op elke speelplaats. Levering: woe 29/06 na 17u en don 

30/06 in de voormiddag. 

o 36 flessen cava besteld bij Vinilux. Glazen worden erbij geleverd. Levering op woe 

29/06 in de voormiddag. 
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o De 200 fruitsapjes voor de leerlingen worden besteld door Caroline 

o DJ op speelplaats kleuters 

o Straat wordt afgesloten van 12u toto 17u 

o ’s middags krijgen de leerlingen frietjes en frikandellen van de school 

• Wandelzoektocht: 

o Alles is rond 

o Kinderen met een OK-pas aan een goedkoper tarief: deze krijgen een gratis boekje 

om de wandelzoektocht te kunnen doen. Katrien geeft nog lijst door met de 

aantallen/geboortejaar. 

o Al 40 boekjes verkocht in voorverkoop 

• Koekenverkoop: in september-oktober 2022 

• Quiz: 

o Stefaan S. contacteert Stefaan B. i.v.m. beschikbare data Quiz 

• Voorstel volksspelennamiddag: 

o Enkel met de lagere schoolkinderen 

o Vrijdagnamiddag bij goed weer (vb. april, mei 2023) 

o Volksspelen kunnen ontleend worden bij Jotie 

o Eerst kijken welke spelen er allemaal ter beschikking zijn. 

o Wordt nog verder uitgewerkt. 

• Voorstel kinderdisco: 

o Zaal opdelen in 2 met kinderdisco aan ene kant en ‘café’ voor ouders aan andere 

kant 

o Kinderen betalen 5€/kind voor toegang, drankje en hotdog 

o Op een vrijdag of zaterdag na de paasvakantie (april?) 

o Kinderen mogen niet zonder begeleiding van een ouder aanwezig zijn. Catherina 

vraagt na hoe het zit met verantwoordelijkheid. 

o Voor huur van OC Sint-Vaast Nederename is Mark Van Daele de contactpersoon: 

0473/540928. Zaal kan gehuurd worden via de school. 

o Wordt nog verder uitgewerkt 

 

5. Open klasdag 

• Zie onder punt 2 ‘Nieuws van de School’. 

• OC zorgt voor drankje en hapje 

 

6. Varia 

• Voorstel: OC betaalt Tutti-Frutti voor schooljaar 2022-2023: 6€/kind (totaal 1000€). 

• Nieuw spaarproject is de zandbak: afwerking, houten constructie + draad, platen als dak, 

zand,… 

• Er werd een groepsfoto van de leden van het OC genomen 

• Etentje OC-leden gaat door op 8 juli 2023 

• Sportkompas: 

o Gaat al 2 jaar door op school. 
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o Geeft aan welke sport het meest geschikt is voor het kind. 

o Kinderen krijgen daar een rapportje van. 

• Data OC-vergaderingen schooljaar 2022-2023: 

o 13/09/2022 

o 15/11/2022 

o 17/01/2023 

o 14/03/2023 

o 13/06/2023 

 

 

Volgende OC-vergadering gaat door op dinsdag 13 september 2022 om 20 uur 


