
  

Verslag vergadering oudercomité 24/09/2020 

Aanwezig voor het oudercomité: Lieselot, Ilse, Sofie, Eline, Miranda, Ann-Sofie, Tine, 

Liselotte, Ine 

Aanwezig voor de school: Juf Carine, Juf Marleen, Dir Véronique 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Ok 

 

2. Welkom nieuwe gezichten + korte uitleg van de werking 

• Tine Ornelis: mama van Rémi 1°kleuter, Cézanne (10 weken) 

• Eline Dujardin: mama van Victor 1°kleuter, Josefien (8 maand) 

• 5 tal vergaderingen per jaar, voor organisatie van activiteiten zijn er 

werkgroepen 

• Vorige uitgaven: digitale borden, speeltoestel, turnmateriaal, … terugkerende 

uitgaven: cultuur op school, frietjesdag, …  

 

3. Nieuws uit de school  

• Aankoop iPads i.p.v. laptops om de nieuwe rekenmethode in te oefenen, 2 

offertes opgevraagd. Kostprijs 20000€. 40 stuks voor Keukeldam (15) en 

Petrus (25)  

o  Bijdrage OC? Bedrag wordt besproken 

o  Cera schenkt 2500€ 

• Bouwwerken: dossier wordt opgestart (renoveren huidig sanitair blok, 

fietsenstalling, nieuw sanitair blok kleuters) 



• Aankoop speeltoestel (pas na de werken) iets extra voor de kleuters-> cera 

aanvraag voor subsidies door het oudercomité 

• Caravan is hersteld en binnenin geverfd, nu nog de inrichting 

• Kerstbomen worden aangevraagd aan stad Waregem, lichtjes op de haag 

(stopcontact aan het nieuwe gebouw) 

• Chaletjes aan de schaatspiste: Lieselot informeert 

 

4. Nieuws uit het oudercomité 

 
• Geen fruitmoekes voor het hele schooljaar  

• Geen verjaardagstraktaat owv Corona 

• Steun openluchtklassen 

o 3de/4de: 150€ nog van vorig jaar 

o 5de/6de: gebruikt voor de T-shirts 

o Opbrengsten uit de verkoop van paardenkoppen van vorig schooljaar zullen 

worden gebruikt voor activiteiten tijdens het schooljaar 

• ANNULATIE Activiteit fluo fuif 26 juni: werkgroep Liselotte, Nico, Lieselot: 

Nieuwe datum vastleggen in schooljaar 2020-2021? Afwachten hoe de situatie van 

Corona evolueert 

• Kaas- en wijnavond :  kan niet doorgaan als eetfestijn, informeren wat de 

mogelijkheden zijn om af te halen -eventueel datum behouden (21 november 2020) 

• Pannenkoekenverkoop: plannen voor kerstvakantie 

• Frietjesdag: donderdag 11 februari tenzij zwemmen dan dinsdag 9 februari 

 

5. Varia 

• Extra cultuur betaald door OC: juffen zoeken een voorstel 

• Challenges om oudercomité te promoten: werkgroep Liselotte, Nico, Lieselot, Ann-

Sofie 

• Attentie voor Eva 

• Oproep naar nieuwe leden – nieuwe flyer maken (OC zorgt voor de inhoud, meester 

Peter voor de lay-out) 

• Volgende vergaderingen: maandag 16 november, dinsdag 23 februari, donderdag 

22 april, dinsdag 15 juni 

 

 
 


