
Oudercomité 15 november 2022 

Aanwezig: Kris, Ine, Wendy, Roeland, Tom, Jessie, Leen, Nancy, Lynn 

Verontschuldigd: Sven 

 

Agendapunten: 

 

- Financiën 

Sportsnack en soep allemaal in orde..  

 

- Herfstbuffet 23 november 

Leen zorgt voor fruit en groenten, 10 helpers gevonden, dinsdagavond worden fruit en groenten 

geleverd 

 

- Soepverkoop 

Succes, iets minder verkocht dan vorig jaar. Volgend jaar goeie recensies posten op de socials 

 

- Nieuwe truien en  t-shirts 

Zwarte trui en grijze t-shirt 

LS Flocking lijkt te duur, we zoeken verder 

 

- Kwis (stand van zaken) 

22 april, werkgroep dient samengesteld te worden 

 

- Social media 

Interessant om te weten hoeveel volgers er zijn en bijkomen.. 

 

- Grootoudersfeest 21 december 2022 

Wendy trekt 

Aankopen doen door school zelf 

Eventueel op dinsdagavond tafels klaarzetten 

 

- Straf- en beloningsbeleid 

Besproken met meester Cé, wordt op de eerstvolgende PV besproken 

 

- Winterwandeling 24 januari 2023 

Lynn trekt, helpers worden gezocht 

 

- Dag van de directeur 31 januari 2023 

Nadenken over eventuele attentie(s) tegen volgende vergadering 

 

- Carnaval kleuters op woensdag ipv op vrijdag 

Jessie volgt op 

Navragen of de buurderij mag bakken voor de kleuters 

Te bespreken met de directie. 

 

 

 

 



Vragen aan Cé: 

Worden de bomen gecontroleerd op de speelplaats: Is vorige week nog gebeurd door Daan Thielemans en 

Joeri Verlinden. Powerpoint werd verstuurd in functie van onderhoud en beste plaatsen voor bomen te zetten. 

Niet prioritair werk werd vastgesteld. Er zouden 2 bomen zijn die op termijn geveld moeten worden. Dit wordt 

opgevolgd door de bevoegde personen. Tijdens de kerstvakantie worden de bomen die enig werk nodig 

hebben verzorgd. 

Adventsafsluiting: Op 23 december rond 14u Run for Life tvv Zemst for Life, aansluitend op de speelplaats 

gezellig samenzijn met chocomelk en gluhwein… van het oudercomité wordt er niets verwacht. Verloren 

voorwerpen misschien wel uitstallen. 

Fuif voor de 5e en 6e jaars nav vroegtijdig stopzetten van de bosklassen: Wordt nog verder besproken met de 

directie. 

Waarom eten de kinderen nog steeds in de klas: Regel op school is 2 maal per week een schermmoment tijdens 

de middag. Werd in 3-4-5-6 positief onthaald door de leerkrachten en ook door de leerlingen. Grote voordeel 

voor de 3e graad is dat zij tijdens de middagpauze al kunnen verbeteren van taken. Naar de kinderen toe is het 

positief omdat zij anders de verplaatsing moeten maken naar de refter, stil zijn en in sneltempo hun 

boterhammen moeten opeten. In de klas is het rustiger en hebben ze de kans om iets langer te blijven zitten. 

Moeten minstens een kwartier blijven zitten. Langer mag tot max 30 minuten. Sommige kinderen hebben meer 

tijd nodig en dat kan. In de klas eten is gezelliger. Wegens te koud in de parochiezaal eten de kinderen nu ook 

in de klas. Eventueel als het warmer wordt terug in de refter. Is hangende… 

 

Varia: 

 

 

Volgende vergadering: 20 december 2022 

Hapjes voorzien door:  Tom en Jessie 

 

Data volgende vergaderingen: 

20 december 2022 (een toast op kerstmis) 

17 januari 2023 

28 februari 2023 

18 april 2023 

30 mei 2023 

Afscheidsetentje 27 juni 2023 

 

 

 

 

 


