
 

 

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITE 

DINSDAG 23 januari 2018 

Schoolteam: Directie: Laura, Kleuterschool Mandy 

Ouders: Yvette, Griet, Paul, Ann, Linda, Ellen, Ruth, Erlyn, 
Michael, Fanny 

Verontschuldigd: Lien, Ruud, Kris, Linda 

 

1. Woordje van het schoolteam: 

Werken:  

- Dries:  

o In de kleuterschool waren er problemen met het brandsysteem waardoor 
het alarm twee weken lang is afgegaan. Onaangenaam, maar dit maakt het 
alarm ook inefficiënt. Hoe vaker het te horen is, hoe minder alert je reageert. 
Ook is de verwarming aan het brandsysteem gekoppeld, gaat het alarm in 
storing, dan stopt ook de verwarming. Het probleem komt omdat er door alle 
partijen naast elkaar gewerkt wordt: ieder doet een stukje. Uiteindelijk is nu 
alles goed uitgelegd, en getest. In principe zou alles nu goed moeten werken.   

Volgende week komt er een eerste evacuatie-oefening met het nieuwe 
brandsysteem waaronder de nieuwe brandtrap, want nu lijkt alles inorde.  

o In de zomervakantie komen er nieuwe vloeren in alle stukken van het 
gebouw en de klas van Vera (niet in de andere klassen). Het sanitair wordt 
opgeknapt bij Ellen, Lene en Vera. Bij Vera komt er een gehandicaptentoilet 
en een nieuw toiletdeel, alsook een deur in Vera’s klas zodat ze vandaar 
rechtstreeks naar het toilet kunnen.  

In de klas van Vera gaat de ruimte opengetrokken worden door de muur naar 
de poppenhoek er zo veel mogelijk uit te halen. Ook in de klas ernaast wordt 



 

 

de ruimte groter door het keukengedeelte en de muur weg te halen. Op die 
manier komt het koertje erachter ook meer bij de klas. 

o Speelzaal: in het deel waar nu het turnmeubilair staat, komt een dubbele, 
ingebouwde kastenwand met ruimte erachter naar het turnmateriaal en het 
materialen van de nabewaking. Ook komt er een zwaar brandwerend 
theatergordijn. De vloer wordt volledig vernieuwd. 

- Prinsstraat:  

o Voorlopig zijn ze nog steeds niet gestart. Het blijft allemaal zeer frustrerend. 
Heel het project wordt niet goed gecoördineerd door de personen die hier 
voor zijn aangesteld. Daarom moet er heel de tijd rondgebeld en gemaild 
worden om erachter te komen wanneer wat gaat gebeuren enz... 
Ondertussen zitten onze kinderen en het schoolteam in veel te kleine 
ruimtes, met zware verbouwingen in het vooruitzicht die zeker voor chaos 
gaan zorgen. Als oudercomité zullen we een mail sturen naar het bestuur 
met concrete voorbeelden, vooral over de negatieve invloed die dit 
uitstelgedrag en ongeorganiseerdheid op de kinderen en het schoolteam 
heeft. Ruth maakt een eerste ontwerp, dat na verder overleg met de kern 
wordt verstuurd en opgevolgd. 

o In de krokus gaan ze in de prins het brandsysteem afwerken. In de zomer 
balletzaal, kleedkamers, enz. Dit laatste moet echt af want anders is er geen 
ruimte voor de balletlessen volgend schooljaar. 

o Verder wordt ruwbouw Prinsstraat verder aangepakt naar volgend schooljaar 
toe, om na schooljaar 2018-2019 in die grote vakantie afgewerkt te worden.  

- Kriebelteam:  

o Het blijft erg moeilijk om hier mensen voor te vinden. Yvette spreekt de 
mama’s aan die zich hiervoor hadden opgegeven, zowel voor Dries als Prins. 

o Griet en Ann willen wel kriebelen in de Prinsstraat na de krokusvakantie 
maar liefst met meer helpende handen erbij.  



 

 

o Wij zullen een nieuwe oproep uitsturen voor helpende handen bij het 
Kriebelteam. 

 

2. Filmavond: 

- Deze is gepland op 2 maart.  

Het zou fijn zijn als we met 80 filmkijkers zouden zijn.  

Praktisch:  

o De film hebben we. 

o Projector van de school wordt bekeken, zoniet wordt er een andere gehuurd.  
Audio is er op een kabeltje na. Michael lost dit op.    

o Reclame maken: flyers, affiches, mailtje sturen. Fanny wil wel affiches en 
flyers maken (Griet bezorgt haar de juiste gegevens). Michael heeft al 
kaartjes ontworpen zowel voor het stoeltjesgeld als voor de film. Deze 
zouden na de krokusvakantie verkocht worden in voorverkoop. Michael 
maakt hier een excelsheet van waar wie wil helpen zich kan op in schrijven.  
Ook komt het in de maandbrief.  

o Catering: Griet bekijkt dit en stuurt een mail rond voor helpende handen en 
meedenken over wat we kunnen verkopen. 

o Als de stoeltjes er zijn op de dag zelf, belt iemand van de kleuterschool naar 
Griet. Samen met Ann en Michael gaan zij dan de stoeltjes binnenzetten. Het 
laatste half uurtje van de nabewaking kan in de klas van Vera, zodat er al 
klaargezet kan worden.  

 

 

 



 

 

3. Overzicht bijdrage van het OC 

- Voorbewaking: er werd een oproep gedaan voor materiaal voor de voorbewaking.  
Daarnaast hebben Yvette en Griet materiaal en opbergdoosjes aangekocht. Het blijft 
een lopend project voor het OC, zodat de kinderen vanaf nu genoeg 
knutselmateriaal enz... hebben om in de voor- en nabewaking te kunnen spelen.  

- Zwemmen: We organiseren reserve-zwemgerief voor alle betrokken klassen. Na een 
oproep hebben we beperkt basismateriaal. Dit wordt aangevuld met aangekochte 
spullen. Alles wordt mooi afgewerkt met schoollogo. 

4. Evaluatie zenkasteel en eetkasteel: 

- Dit loopt goed, er zijn wel een aantal vragen: 

o De regels zijn niet duidelijk voor alle kinderen. Van de ene leerkracht mag er 
rustig gespeeld worden, bij andere enkel gelezen en getekend. Dit laatste 
was de bedoeling, daarom zouden de regels nog eens goed overlopen 
moeten worden met alle kinderen. 

o Als je binnen komt, mag je blijkbaar niet meer buiten, ook niet als je strip bij 
voorbeeld uit is. Begrijpelijk om het in- en uitlopen te beperken maar het 
schrikt een aantal kinderen af.  

Laura neemt deze opmerkingen mee, maar het belangrijkste is dat zowel het 
zenkasteel als het eetkasteel goed ontvangen zijn en rust brengen.   

5. Schoolzwemmen volgend jaar: 

- Dit puntje gaat naar de volgende vergadering omdat er hier nog geen duidelijkheid 
rond is, vanuit het stedelijk beleid. 

6. Fancy fair: 

- Deze gaat zoals eerder vermeld dit jaar niet door. Gezien de druk van voortdurende 
werkzaamheden is de organisatie van de fancy fair volgend jaar (2019) een 



 

 

probleem.  Meer aandacht voor de kerntaken van het team rond les geven, 
lesmethodes enzovoorts moeten even voorrang krijgen. 

- Dit is erg jammer omdat de fancy fair het enige moment is dat de meeste ouders en 
kinderen van onze school allemaal samen komen.  Ook kijken kinderen nu al enorm 
uit naar het vrij podium.  

- Vanuit het OC roepen wij op om de mogelijkheid om zo veel mogelijk gezellige 
momenten rond de school te organiseren, waaronder een alternatief voor de fancy 
fair. Bovendien roepen wij op aan het team om meer hulp en assistentie aan OC en 
ouders te vragen.  

7. Overzicht financiën OC 

- Om een algemeen inzicht in de financiën van het OC te krijgen, heeft Paul een ruwe 
samenvatting gemaakt van gemiddelde inkomsten en uitgaven. 

- Aan de inkomstenzijde komt gemiddeld het volgende binnen, indien georganiseerd: 

 Wafelslag, ongeveer 2.500 Euro 
 Fancy fair, ongeveer 2.500 Euro 
 Kerstmarkt Dries, ongeveer  1.200 Euro 
 Herfstsluiting, ongeveer 800 Euro 
 Quiz, ongeveer 600 Euro 
 Andere acties zoals nieuwjaarsreceptie, speelgoedbeurs en fuif zijn eerder 

break-even 
 

- Aan de uitgavenzijde wordt er buiten grote projecten (boomhut, speelplaats Dries, 
voorstelling, …) jaarlijks ongeveer 3.000 Euro uitgegeven aan ondersteuning via 
kleine projecten. 

 

8. Plantjesverkoop: 

- Uitgesteld naar volgende vergadering wegens tijdsgebrek. 

 



 

 

Rondje: 

- Linda: wat wordt er gedaan aan begrijpend lezen op school? Laura legt de methode 
die gebruikt wordt op school uit.  

- Ellen: In de Kinderraad vandaag was de presentatie van de sluiting een onderwerp. 
Klopt het dat ook andere jaren dit mogen doen vanaf nu? Want mijn dochter keek er 
erg naar uit om dit eindelijk als 6de jaars te mogen doen. Het was inderdaad een 
vraag in de kinderraad, maar er is nog niets beslist.  

- Ruth: De Notenkraker-voorstelling: niet alles liep zoals het moest: best eens 
evalueren zitten zodat het bij een volgende gelegenheid vlotter kan lopen 

- Yvette: turnzakken: de turnzakken zijn stilaan allemaal terug aan het komen. 
Aangezien Thomas maandag terug verwacht wordt, zou alles binnen ruwweg de 10 
dagen daarna terug moeten komen. Bedoeling is om voor de rest van het schooljaar 
niet meer om te kleden voor het turnen. 

 

Volgende vergadering: 

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

Dinsdag 20 februari 20-22u. PRINS: Iedereen van harte welkom 


