
Oudercomité 20 december 2022 

 

Aanwezig: Birgit, Ine, Lynn, Wendy, Roeland, Tom 

Verontschuldigd: Jessie, Kris, Nancy, Leen, Sven 

 

Agendapunten: 

 

- Overlopen vorige vergadering – Kort overlopen wat de vorige aandachtspunten waren zoals het 

straf- en beloningsbeleid (Dojo van het 2de leerjaar). Dit zal op de eerstvolgende 

personeelsvergadering worden besproken. 

 

Tijdens de Krokusvakantie zullen alle bomen, die het nodig hebben, een snoeibeurt krijgen door 

een boomverzorger. 

 

- Financiën – Gezonde financiële situatie met dank aan de soepverkoop en Sportsnack. Wordt nog 

bekeken met de directie welke activiteit er voor 5 & 6 kan gesponsord/georganiseerd worden om 

het missen van een deel van de bosklassen goed te maken. Alsook om een project van de school 

te sponsoren zoals in het verleden werd gedaan (klimmuur, speeltoren,…). 

 

- Herfsfruitbuffet (23 november) – De organisatie is heel vlot verlopen. Via Leen werden alle fruit 

en groenten lokaal aangekocht. Er was voldoende hulp aanwezig voor het snijden, alsook het 

bedienen van de kinderen. Ine koppelt nog terug van welk fruit/groente er teveel/te weinig was. 

 

- Grootouderfeest (21 december) – Groot team stelde zich kandidaat om in de Kerk te helpen, 

uiteindelijk minder werkkrachten door de ziektegolf op school. Voldoende hulp nog aanwezig. De 

school heeft alle aankopen verzorgd. Heel goede samenwerking tussen school (juf Marijke & 

secretariaat) en Oudercomité (Wendy)! 

 

- Winterwandeling 24 januari 2023 – Hiervoor zoeken wij nog een persoon die dit wil trekken. 

Zouden de aankopen opnieuw door de school kunnen gebeuren zoals met het Grootoudersfeest? 

 

- Dag van de directeur 31 januari 2023 – Top secret! 

 

- Carnaval kleuters op woensdag ipv op vrijdag – Carnaval zal voor de kleuters op woensdag 

doorgaan. Hoe gaan wij de pannenkoeken aanpakken? Kan dit via één van de organisaties van 

Leen? Dinsdag bakken en woensdag opwarmen? Woensdag willen Wendy en Ine dit trekken. 

Andere persoon die de vrijdag op zich moet nemen voor het bakken. Ook de voorraad dient nog 

bekeken te worden met school (servietten,…). 

 

- Sportsnack – Er zal een tweede sessie georganiseerd worden vanaf 16 januari tot vlak voor de 

Paasvakantie. Op vraag van de leerkrachten zal er geen Sportsnack georganiseerd worden na de 

Paasvakantie. De Gimme wordt deze week nog uitgestuurd. 

 

- Kwis (stand van zaken) – Startvergadering ingepland op 4 januari. Datum werd reeds 

gecommuniceerd via school. 

 

- Lege brooddozen (vraag van ouder) – Zijn er op de school “veel” kinderen die met een lege maag 

naar school komen? Die ’s middags een lege brooddoos hebben? Die ongezond eten meehebben? 

Mama Birgit gaat contact opnemen met VZW Brooddoosnodig. 

 



 

- Bewaakte oversteekplaats aan Apotheek – Frituur – Zowel school als Oudercomité kregen 

inspraak en mochten aanbevelingen bezorgen. Ine heeft dit op haar genomen. 

 

 

 

Vragen aan Cé: 

• Lege brooddozen – Birgit neemt contact op met de VZW Brooddoosnodig. De school zal 

tegen de vergadering van 28 februari in kaart brengen of dit een groot probleem is op onze 

school. Nadien wordt bekeken of wij als Oudercomité/school het nodige kunnen doen om de 

kinderen gezonde voeding te laten eten. 

• Directie – Op 22/12 of 23/12 zal hier een Gimme over verschijnen. 

 

Varia: 

• Nieuwe leden – Zal besproken worden op de vergadering van 17 januari 
 

Volgende vergadering: 17 januari 2023 (Nieuwjaarsdrink Oudercomité) 

Hapjes voorzien door: Jessie & Tom 

 

 

 

 

 


