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Oudercomité 
KBO-Nederename 
 

Verslag Vergadering Oudercomité 

Dinsdag 13 september 2022 - 20 uur 

 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

Caroline (co-voorzitter) Jeroen  

Catherina (co-voorzitter, verslag)   

Tine (secretaris, verslag)   

Gert (penningmeester)   

Mieke   

Stefaan   

Jessica   

Wim   

Petruschka   

Geertrui   

Ellen   

Mevrouw Katrien   

Juf Krista   

 

 

1. Verwelkoming en noteren leden OC werkjaar 2022-2023 

• Nieuwe leden: 
o Volwaardig lid: 

▪ Petruschka (mama Elize K3) 
▪ Geertrui (mama Otis K1) 

o Helpende hand: 
▪ Ellen (mama Zoë L1 en Elias L4) 

• Herverkiezing bestuur: 
o Herverkiezing wordt beter op het einde van het schooljaar (werkjaar) georganiseerd 

in plaats van in het begin, dan kan dit opgenomen worden in het schoolreglement. 
o Kandidaten: 

▪ voorzitter: Caroline en Catherina -> verkozen 
▪ penningmeester: Gert -> verkozen 
▪ secretaris: Tine -> verkozen 
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2. Verslag vorige OC-vergadering 

• Nog niet alle leden hebben het verslag van de vorige vergadering kunnen lezen. 

• Mevrouw Katrien zet het verslag op de schoolwebsite en indien nodig kunnen eventuele 
opmerkingen op het volgende overleg nog eens besproken worden. 

• Alle verslagen van het OC (vanaf 2017) zijn te raadplegen op de schoolwebsite: 
https://www.nederename.kbo-oudenaarde.be/verslagen 

 

3. Jaaroverzicht financiën en saldo rekeningen 

• Het OC voorziet een bedrag voor: aankoop Sintgeschenk per klas en snoepgoed (jaarlijks), 
snoepgoed Pasen (jaarlijks), meerdaagse uitstap 5e en 6de leerjaar (jaarlijks), aankoop en 
plaatsing speeltoestellen, herstel bomenparcours, feestje voor de kinderen op einde 
schooljaar, drankjes op opendeurdag, aankoop A3 kleurenprinter. Momenteel spaart het OC 
voor een nieuwe zandbak. 

• Etentje OC op 8/07/2023: het aperitief wordt door OC betaald. 

• Saldo rekeningen: 
o Spaarrekening: 2448,34€ 
o Zichtrekening: 759,09€ 
o Cash geld/wisselgeld: 624€ (+300€ bij Mieke en + 90€ bij Catherina). 

-> Gert zal dit wisselgeld op de zichtrekening storten. 

• Financiële jaaroverzichten, totaal: 
o 2020-2021: ‘verlies’ 3660€ (uitgegeven aan speeltoestel) 
o 2021-2022: ‘verlies’ 347,16€ 

• Financiële jaaroverzichten, per activiteit: 
o Koekenverkoop: 

▪ In 2020: 3039€ 
▪ In 2021: 2701€ 

o Pannenkoekenverkoop: 
▪ In 2020: 2271€ 
▪ In 2021: 800€ 

Oorzaken? verkoop niet gelinkt aan Maria Lichtmis 
o Wandelzoektocht: 

▪ In 2020: 2370€ 
▪ In 2021: ? (bedrag nog niet gekend, maar zal veel lager liggen dan in 2020 

want slechts 160 à 170 boekjes verkocht). 
Oorzaken?: vakantieperiode, elkaar niet zien en dus geen mond aan mond 
reclame, te warm,… 
Er wordt besloten om deze activiteit een jaar over te slaan en ev. opnieuw te 
organiseren in paasvakantie 2024 te Ename. 

-> Voor het uitgebreide financiële jaaroverzicht van de opbrengsten en uitgaven kan je terecht bij 
Gert. 

 

4. Activiteiten werkjaar 2022-2023 

• Leerkrachtenontbijt: 

o Datum: 05/10/2022 

o In kader van Dag van de Leerkracht worden alle leerkrachten van KBO Nederename 

verwend met een uitgebreid ontbijt, aangeboden door het OC

https://www.nederename.kbo-oudenaarde.be/verslagen
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• Koekenverkoop: 

o Poppies: 8€/pakket of Lotus: 8€/pakket -> er wordt opnieuw voor het Lotus 

standaardpakket gekozen 

o Brieven meegeven met leerlingen op 19/09 

o Brieven terug binnen op 3/10 en bestellingen afsluiten op 11/10 

o Levering koeken en zakjes vullen op 25/10 om 19u 

o Zakjes meegeven met kinderen op 27/10 

o Petruschka zorgt voor touw om de zakjes dicht te binden 

o Om extra reclame te maken wordt een aantal lege Lotus-zakjes aan de schoolpoort 

gehangen. 

o Caroline bezorgt de digitale brief van de koekenverkoop aan Mevr. Katrien, die het 

laat printen op het briefpapier van OC. 

• Kerstmarkt en kinderdisco (thema kerst): 

o Datum: zaterdag 17/12/2022 van 16u tot ca. 21u 

o Locatie: Gaat door op school (turnzaal, refter, speelplaats kleuters) 

o Wat? Kinderdisco voor de kinderen en kerstmarkt voor de ouders 

o Aanbieden: glühwein, soep, desserts/chocomelk, croque-monsieur, frisdranken/bier 

o Werkgroep: Caroline, Catherina, Jessica, Tine, Mieke, Petruschka 

o Kinderen zijn verzekerd via de schoolverzekering 

o Vraag aan Mevr. Katrien of kinderen iets kunnen maken in de klas om op de 

kerstmarkt te laten verkopen? Mevr. Katrien vraagt dit na bij haar lerarenkorps. 

o Standjes om te knutselen 

• Lentequiz: 

o Datum: voorzien op vrijdag 3/03/2023 

o Is 2 weken voor schooloptreden in de Maskerade (25-26/03/2023) 

o Inschrijvingen zullen gebeuren via OC en niet via school 

o 30 à 35 ploegen van 4 personen 

o Vouwtafels zullen gehuurd moeten worden 

o Michiel presenteert 

o Werkgroep: Gert, Stefaan S., Wim, Stefaan Browaeys, Michiel 

• Laatste schooldag op 30/06/2023: 

o Zal kunnen doorgaan 

o Drankje aanbieden door OC 

o Uitwerking wordt later verder besproken. 

• Mediawijsheid: Thema cyberpesten ‘veilig online’: 

o Infoavond voor ouders over cyberpesten 

o Samen te organiseren met Gezinsbond 

o Kostprijs 75€ + verplaatsingskosten 

o Caroline vraagt na; gezinsbond raadplegen. 

-> Een brief met tijdlijn, waarop de verschillende activiteiten van het OC vermeld staan, zal nog 

meegegeven worden met de leerlingen. 
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5. Nieuws van de school 

• Mevr. Katrien wordt geopereerd op 9/11 en zal 4 tot 6 maanden out zijn. 

• Juf Dominique en juf Aurélie geven dit schooljaar les op een andere school (KBO Welden en 

KBO Walburga). Juf Charlotte blijft dit schooljaar op onze school. 

• Gestart met 150 leerlingen. 

• Er zijn 2 nieuwe leerlingen in het lager, waaronder 1 Oekraïense vluchteling. 

• In de loop van het jaar zullen er nog 9 peuters/kleuters bijkomen. 

• 5de leerjaar: 

o Het was voorzien dat Juf Sylvie tijdelijk vervangen werd door juf Justine vanaf 19/09, 

maar juf Justine gaat naar een andere school. Er is gelukkig reeds een andere 

vervangleerkracht gevonden. 

o Juf Sylvie is in december 2022 terug, na haar adoptieverlof. 

• Eerste schooldag gestart zonder gratis frietjes van school. Deze waren er wel op einde van 

schooljaar. Vrij prijzig om dit 2 keer per jaar aan te bieden. 

• Alle prijzen zijn gestegen (schoolmaaltijden, zwemmen,…) 

• Maximumfactuur: lager = 90€ en kleuter = 50€ 

• Elektriciteit/verwarming: ook de school zal zuiniger proberen om te gaan met energie. Vb. 

geen lichten laten branden in lokalen die niet gebruikt worden, verwarming op 19°C zetten,… 

• De openklasavond voor kinderen en ouders eind augustus, met receptie door OC, was een 

succes en is voor herhaling vatbaar. 

• De infoavonden voor ouders begin september worden herbekeken hoe het ev. anders kan: 

o Hoe meer allochtone kinderen en hun ouders bereiken? 

o Op welke manier organiseren zodat ouders in meerdere klassen kunnen gaan? 

• Laatste schooldag voor de leerlingen was super, ondanks het slechte weer. Dank aan het OC 

voor de organisatie. 

• Grootouderfeest voor de kleuters gaat door op 23/11/2022. 

• De jaarlijkse kaas- en wijnavond op 24-25 januari 2023 zal opnieuw een afhaalformule zijn. 

• Schooloptreden in de Maskerade op 25-26/03/2023: leerlingen zullen 3 keer optreden. 

• Schoolfeest op 3/06/2023 vanaf 16u: wandelzoektocht met iets om te eten/drinken. 

• Brieven om te lezen, facturen worden digitaal verstuurd per e-mail naar de ouders. 

Belangrijke brieven om in te vullen worden nog op papier meegegeven met de leerlingen. 

Schoolreglement digitaal. Bij Spreekballon hebben ouders de keuze, ofwel digitaal ofwel op 

papier. 

• Tutti frutti wordt dit jaar betaald door het OC (150 leerlingen x 6€ = 900 €). Wordt positief 

onthaald door de ouders.  

• Vele activiteiten gepland en er zullen er nog bijkomen. De kalender staat op de 

schoolwebsite: https://www.nederename.kbo-oudenaarde.be/kalender  

• De school heeft digitale middelen gekregen van de overheid (Digisprong): 

o Chromebooks: 59 voor de leerlingen en 1 per leerkracht. Op 28/09 is er een 

bijscholing voor de leerkrachten om met de chromebooks te leren werken. 

o Tablets: 5 voor de kleuters 

o Goede laptops: voor lager 

https://www.nederename.kbo-oudenaarde.be/kalender
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o Leerjaar 5 en 6 krijgen eigen chromebook  om te gebruiken in de klas 

o Grote oplaadkasten om alles in op te bergen en op te laden 

o In alle klassen worden alle leerlingen bediend 

o ICT-netwerk wordt verzwaard. 

 

6. Varia 

• Data komende OC-vergaderingen: 15/11/2022 - 17/01/2023 - 14/03/2023 - 13/06/2023 

• Schoolverzekering: 

o Op alle activiteiten van de school zijn de leerlingen verzekerd via de 

schoolverzekering. 

• Briefpapier met logo van OC: 

o 70€ voor 2000 vellen, zou moeten volstaan voor 1 schooljaar 

o Jeroen zorgt voor de opmaak met logo OC en contactgegevens 

o Gert zorgt voor de bestelling en laat deze leveren op school, zodat ze al gebruikt 

kunnen worden voor de koekenverkoop. 

• Schoolpoort: 

o Ouders van kinderen in het lager mogen, indien noodzakelijk, hun kind nog 

begeleiden tot aan de schoolpoort, maar ze mogen er niet meer blijven hangen om 

zo de doorgang/toegang niet te belemmeren. 

 

 

Volgende OC-vergadering gaat door op dinsdag 15 november 2022 om 20 uur 


