
 

 

 

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITE 

DINSDAG 19 september 2017 

Schoolteam: Prins: Valérie Dries: Katrien en Ellen 

Ouders: Yvette, Griet, Yoeri, Paul, Ann, Linda, Ruud,  
Ellen, Jon, Fanny, Ingrid, Lien 

Verontschuldigd: Laura, Ruth, Erlyn, Linda, Kris,  

     

1.Woordje van het schoolteam: 

- Laura is ziek, dus we gaan meteen over naar het jaarproject . 

 Jaarproject: 

 Juf Valerie ligt het jaarproject toe:  

Het jaarproject moet al in oktober starten omdat er doorlichting is rond muzische vorming. Het 
project gaat drie weken duren en is zowel voor kleuter als lagere school. Het thema is street- 
art.  Wat al vast staat,  is dat Lets’s go Urban workshops komt geven.  En  er wordt 
samengewerkt met het vluchtelingencentrum op Linkeroever en het rusthuis in  de buurt.  

Het project eindigt op vrijdag 27 oktober.  Dit valt samen met de sluiting voor de herfstvakantie. 
Er zou een tentoonstelling zijn in de kapel van de universiteit en optredens in de lagere school. 
Ook de kleuterschool zou een optocht doen met zelfgemaakte maskers en instrumenten in 
Murga-stijl. Voor het maken van de instrumenten en maskers zou er samengewerkt worden met 
de lagere school.   

Vanuit het oudercomité komt het voorstel om misschien door het veilen van de kustwerken  (of 
een kustwerk per klas) ineens centjes op te halen voor de voorstelling die in 2020 door de 
school zou worden gegeven. Of eventueel dit aan Tekenfund te koppelen (project waarbij elk 
kind dingen kan verkopen met zijn kunstwerk erop). Valérie bekijkt dit.  



 

 Wat wordt er nog gezocht voor het project:   

o Er is budget voorzien, eventueel zou er nog beroep gedaan worden op het potje van het 
oudercomité maar over hoeveel dit gaat is nog niet duidelijk.  

o  Er worden nog workshops gezocht voor de kleuters, er wordt geïnformeerd bij Dans-
A’pen.  

o Er wordt nog gezocht naar mensen van Afrikaanse orIgine om dansworkshops te geven.  

o Aan het oudercomité wordt gevraagd om de catering te verzorgen voor vrijdag 27 
oktober met als thema street-food. Griet gaat hier een mail rond sturen. (Eventueel 
horeca ouders die hierbij kunnen helpen.)  

o Ophalen en terugbrengen van rasterpanelen: Paul organiseert dat op 13 oktober en 
terug op 6 november.  

 Kriebelteam:  

 Op dit moment is er op de twee scholen geen kriebelteam.  

o De kleuterschool:  Lien ziet dit wel zitten, ze vraagt aan de mama van Casimir of die 
eventueel samen met haar een kriebelteam wil  vormen op de kleuterschool. Lien zou 
dit eventueel op maandag voormiddag kunnen doen.  

o  Lagere school: hier lijkt het  interessants dat er een datum wordt voorgesteld en dan 
een oproep wie er die dag kan. Een vast team vinden blijft moeilijk.  Griet mailt hierrond 
met Laura.  

 

 Sponsoractiviteit: 

 In 2020 zou er een nieuwe voorstelling zijn van de hele school. Hier zijn centjes voor nodig. Voor 
of na de herfstvakantie zouden er wafels verkocht worden. Juf Valérie geeft aan dat dit 
waarschijnlijk na de herfstvakantie zal zijn. Op het volgende oc bekijken we wie van de ouders 
kan helpen bij het verdelen van de wafels. Ook de leerlingen van het 6de leerjaar zouden hierbij 
kunnen helpen.  

 

 



 

 

2. Evaluatie van 1 september 

 Het was een fijne manier om het schooljaar te starten. Het idee van de lakeien sloeg erg aan, dit 
of iets gelijkaardigs moeten we zeker blijven doen.  Ook de sfeer op de binnenplaats en 
speelplaats was erg fijn.  Wel wat druk en rommelig, en ook was de sketch moeilijk te volgen 
voor ouders door het slechte geluid, maar de kinderen hebben genoten!  

 Op het OC van mei zetten we dit terug op de agenda en bespreken we ideeën voor 1 september 
2018!  

 

3. Taakverdeling binnen het OC dit jaar en de komende weken 

 Er is niet 1 voorzitter dit jaar, maar een samenwerking tussen een aantal personen. 

o Yvette, Griet en Paul zorgen  voor de paparassen: agenda opstellen, mailtjes rondsturen 
enz… Griet zorgt zo  vaak mogelijk voor het verslag.  Zijn er zaken die we over het hoofd 
zien, stuur gerust een mailtje of spreek ons aan, het is allemaal een beetje nieuw voor 
ons. 

o Het voorzitten van de vergadering wordt gealterneerd.  Elke vergadering wordt er 
gevraagd wie de volgende vergadering wil leiden. Deze persoon krijgt een paar dagen op 
voorhand de agenda.   

 Volgende vergadering wil Ellen wel voorzitten. 

 Volgende vergadering maakt Lien het verslag.  

o Het is altijd fijn als er iets lekkers is om te knabbelen. Dit mag iets zoets zijn of iets 
hartigs, zelf gemaakt of zelf gekocht, allemaal goed. Ook hier willen we een beurtrol  
voor.  

 Tegen de volgende vergadering zorgt Ann voor iets lekkers.  

 

 

 



 

4. Oc op verschillende dagen?  

 Een topic dat al een paar keer is terug gekomen. Kan het OC misschien ook op een andere dag 
dan dinsdag.  Er zijn een aantal ouders die echt niet op dinsdag kunnen en toch graag mee 
vergaderen. Is het mogelijk om te alterneren tussen verschillende dagen?  Dit jaar liggen de 
dagen al vast en ook de verdeling van de vergadering tussen de leerkrachten ligt al vast. Maar 
naar volgend jaar toe zou het fijn zijn om in plaats van enkel op dinsdag eventueel afwisselend 
op donderdag te vergaderen. Op donderdag zijn er ook vaak vergaderingen en dan zijn de 
leerkrachten toch nog in de buurt van de school.  Voor Laura is dit inorde (als het niet samenvalt 
met directievergaderingen) Griet zet het op de agenda in April 

5. Jaarplanning activiteiten:  

 Jaarproject: 16 oktober tot 27 oktober, met afsluiting op 27 oktober 

 15 december  kerstmarkt kleuterschool 

  5 mei fancy fair prinsstraat  

6. Financiën:  

 Penningmeester Kris gaf volgende cijfers door:  

o In kas: 

 Dries 4000 

 Prins 2800 

 Project speelplaats Dries: 1300 

7. Rondvraag 

 Ruud gaf even mee dat er nog twee ouders zijn die zeker naar één van de volgende 
vergaderingen komen, maar dat ze nu niet konden komen. 

 Linda:  Linda volgde vorig jaar voor ons de ouderraad op, nu zou het moeilijk zijn om 
elke keer te gaan. De afspraak is dat ze een oproep doet op de moment dat ze zelf niet 
kan gaan.  



 

 Ann:  

o is er nog een goed pestbeleid, want ze hoorde van haar dochter over een 
pestgeval op de speelplaats? Zeker melden aan de leerkrachten en normaal 
wordt dit goed opgevolgd.  

o Wat als kinderen iets in de sportzaal vergeten? In dit geval een bril. Kunnen we 
er dan nog aan na de school. Blijkbaar is het mogelijk om daar dan te gaan kijken.  

 
 Paul: de Prinsstraat heeft een nieuw wegdek gekregen maar er is geen nieuw zebrapad 

in de plaats gekomen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Ook zou er bij de kraan die 
vorige week is opgebouwd een voorlopig zebrapad moeten komen. Griet contacteert de 
stad hierover in naam van het oudercomité.  
 
 

 Ellen:  
o vorig jaar had mijn dochter vaak water met munt en citroen bij, zo drinkt ze 

beter. Dit jaar werd er in de klas gezegd dat dit niet mag. Blijkbaar mag het wel, 
maar het water mag niet plakkerig zijn en best gewoon doorzichtig.  

o Is het interessant dat de grootste jaren joggen naar de turnzaal? Zodat ze ineens 
opgewarmd zijn en er sneller zijn?  Zou het ook niet helpen dat ouders er 
gewoon voor zorgen dat kinderen op turndagen in sportieve kledij komen zodat 
de kinderen zich niet moeten omkleden en meteen kunnen sporten, eventueel 
voor de grootste kinderen enkel wisselen van t-shirt?  Te bespreken met Thomas 

 Lien: vorige week slingerden er vijzen rond in het fietsenkot, kinderen waren hier mee 
aan het spelen, dit is gevaarlijk.  Werkgerief mag niet rondslingeren. Valerie volgt dit op!   

Volgende vergadering: 

Dinsdag 17-10  20-22u. DRIES: Iedereen van harte welkom, kom gezellig mee vergaderen.  


