
 

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITE 

DINSDAG 19 december 2017 

Schoolteam:  Directie: Laura, Kleuterschool: Alexia,  

Ouders: Yvette, Griet, Yoeri, Paul, Fanny,  Ellen, Michael  

Verontschuldigd: Ellen, Kris, Linda,  Erlyn,  Ruud, Ruth, An 

 

1. Woordje van het schoolteam: 

De verwarming van de kleuterschool: 

- Deze gaat steeds opnieuw stuk. Dit wordt telkens voorlopig opgelost. Er wordt 
gewerkt aan een permanentie oplossing. 

Fietsen: 

- Er worden niet zoveel fietsen geplaatst in de stalling van de UA, maar het wordt wel 
gebruikt. In de maandbrief gaat opgeroepen worden om fietsen die voor de school 
worden geplaatst correct vast te maken en bij voorbeeld niet aan de bank voor de 
school.  

- Voor sommige leerlingen is het een probleem dat ze hun step niet meer kwijt 
kunnen, sommige steps kan je niet vastzetten met een slot. Hier is niet meteen een 
oplossing voor.  

 Update van na de vergadering: op 21/12 was er een overleg met de beheerder van 
de fietsenstalling van de UA. Hieruit kwam dat we deze met zekerheid mogen 
blijven gebruiken tot het einde van het schooljaar. Voor de zomervakantie is er 
dan  opnieuw een evaluatie en bespreken we of we nog langer deze stallingen 
mogen gebruiken.  

 

 



 

 

Het eetkasteel: 

- Het fietskasteel wordt na de kerstvakantie een eetkasteel/zenkasteel. Er wordt hard 
gewerkt aan de inrichting.  Na de vakantie is het de bedoeling dat het fietskasteel als 
eetkasteel gebruikt gaat worden door L4.5.6 en als stille ruimte. Het wordt niet 
zomaar een eetkasteel maar een open refter. De kinderen kunnen gedurende 1 uur 
zelf kiezen wanneer en hoe lang ze gaan eten. L 1,2 en3 zullen zoals altijd bij juf 
Sonja in de refter eten.  

- Na de lunchpauze zal het eetkasteel gebruikt worden als stille ruimte waar 
leerlingen rustig kunnen zitten en bv: boekjes kunnen lezen. Op die manier zijn er 
minder leerlingen tegelijkertijd op de speelplaats en wordt er zo een rustige ruimte 
aangeboden aan de leerlingen die daar nood aan hebben . Daarnaast is deze ruimte 
ook nodig in geval van slecht weer om toch een speelruimte te kunnen aanbieden.  

-  In januari krijgen de leerlingen een brief mee met de duidelijke uitleg over de open 
refter.    

 De fancy fair: 

- Wegens plaatsgebrek (geen kleine speelplaats, geen turnzaal die gebruikt kan 
worden) gaat de fancy fair dit jaar jammer genoeg niet door. In de kelder is geen 
plek voor de spookkelder op dit momen, ook zouden we met onverantwoord veel 
mensen op een te kleine ruimte zijn, moest het wel doorgaan.  

- Omdat we het belangrijk vinden dat er andere gezellige momenten worden 
aangeboden, zouden we als OC zeker na de paassluiting, mogelijk bij de 
krokussluiting, een standje met drank en hapjes willen voorzien.  

2. Activiteiten: 

Filmavond : 

Wanneer:  

- Vrijdag 2 maart 

- Deur open: 19u30 start film 20:00, pauze van 21:00 tot 21 u 15, einde 22.30 



 

Waar 

- Aula Dries 11 

Wat: 

- La La Land (128 min) 

Omdat er van de opbrengst van inkomsttickets nogal veel centjes naar Sabam en de licentie van 
de film gaan, houden we er niet zoveel aan over, behalve als we een beetje creatief zijn bv: 1 
deel inkomprijs + centjes vragen voor een stoel (op dit laatste moeten we geen Sabam en 
dergelijke betalen. 

 

De ruimte zouden we kunnen verduisteren met folie en ducktape.  

Wat moet er nog gebeuren: 

- Prijslijst drank en snacks opstellen 

- Tickets maken en verkopen 

- Maximaal aantal bezoekers bepalen 

- Helpende handen zoeken 

We komen hierop terug op het OC van januari 

Plantenverkoop: 

- Omdat de Fancy fair dit jaar niet doorgaat, moeten we op een andere manier bekijken of we 
toch een beetje inkomsten kunnen binnen halen. We zijn nog steeds geïnteresseerd in de 
plantjes verkoop, en denken dat het haalbaar is om te starten met 3 (populaire) soorten 
(Ellen informeert hierover). Op die manier kunnen we zien of hier interesse voor is en is het 
ook makkelijker om op de kleine ruimte die we nu hebben de plantjes te stockeren.  

-  Begin april zouden dan de brieven moeten meegegeven worden, eind mei zouden de 
plantjes kunnen worden opgehaald...  

- Yvette doet het mooie voorstel om op de brief ook een vakje te zetten waarin mensen een 
plantje (dat zij betalen) kunnen doneren aan bv: vluchtelingencentrum of het 
bejaardentehuis.  



 

- Het is de bedoeling dat wij als OC alles doen: brieven maken, brieven uitdelen per klas, 
brieven ophalen, de leerkrachten zouden hier zo goed als niets voor moeten doen.  

 

 

Inkomsten: 

- Paul wil een overzicht maken van de inkomsten en de uitgaven van het OC zodat we daar 
een goed overzicht van krijgen.   

3. Verkeersveiligheid:  

Werkgroepje verkeersveiligheid: 

- Het zou interessant zijn als er een aantal ouders samen een werkgroepje rond de 
verkeersveiligheid vormen om dit samen verder op te nemen. Hier wordt een 
oproep rond gedaan. 

Zebrapad:  

- We blijven het niet ok vinden dat het zebrapad is verdwenen, het is niet omdat 
het een zone 30 is dat er bij een school geen zebrapad moet zijn. We blijven hier 
samen voor ijveren bij de stad. 

Oversteek Leien: 

- We blijven dit in groep opvolgen en proberen er de fietsersbond bij te betrekken.  

- Het is belangrijk dat iedereen ongemakken hier omtrent blijft melden. 

Heraanleg Grote Kauwenberg en Pieter van Hobokenstraat  

- Plannen voor de heraanleg van de grote Kauwenberg en Pieter van 
Hobokenstraat. In de komende maanden worden deze straten in de buurt van 
onze school heraangelegd, hetgeen bereikbaarheid van de school gaat 
beïnvloeden. 

- Daarnaast zal na de heraanleg de hele Kauwenberg een woonerf zijn. Een 
mogelijke heraanleg van de Prinsstraat is nog niet voorzien. Gezien deze 



 

aanpassingen in de buurt lijkt het zinnig om voor de school een enkele richting te 
bepleiten. Gezocht wordt om dit samen met buurtcomité aan te pakken om op 
die manier de veiligheid rond onze school te verbeteren. 

Fluovestjes 

- Rond zichtbaarheid in het verkeer wordt weinig gedaan op school. Fluovestjes 
met het schoollogo zouden al een eerste stap zijn. Griet bekijkt de prijzen bij 
Printdeal  en de mogelijkheden om ook meer zaken te kunnen verkopen zoals t-
shirts,…  

Facebook: 
- We zouden dit kanaal als OC beter kunnen gebruiken.  
- Welke informatie mag erop 

o Informatie die voor iedereen relevant is. Dit kan gaan over opvoeding, 
aankondigen van evenementen, tips, foto’s van sluitingen… 

- De instellingen zijn veranderd zodat zowel nieuwe leden als berichten moeten 
worden goedgekeurd. Omdat er genoeg mensen zijn die dit kunnen goedkeuren,  
moeten mensen hier normaal niet lang op wachten. 

 

 

4. Rondje 

- Youri: De kerstmarkt was erg gezellig, ook heeft ze iets meer centen opgebracht dan de 
voorbije jaren.  Sluiting pasen proberen,.. 

- Ellen:  

o e-mails: opletten dat de mails adressen niet zichtbaar zijn. 

o  mogen kinderen buiten de school een broodje gaan halen? Als dat in de agenda 
staat: nee dit mag niet. 

- Laura: Er komen vuilbakken in de vorm van dieren .  

 

 



 

- Yvette: 

o  kinderraad uitgesteld tot januari, te weinig puntjes,.. dezelfde dingen komen 
altijd terug en dat is niet de bedoeling. 

o Yvette: In de kleuterschool wordt er bij verjaardag vaak snoep uitgedeeld. Er 
wordt nog eens gezegd dat dit niet de bedoeling is. 

 

Volgende vergadering: 

We zijn nog op zoek naar iemand die deze wil voorzitten. 

Dinsdag 23 januari 20-22u. Prins: Iedereen van harte welkom 


