
  

Verslag vergadering oudercomité 23/02/2021 

aanwezig: Elise, Liselotte, Eline, Ann-Sofie, Ilse, Laurence, Sofie, 

Miranda, Juf Greet, Ine  

1. Goedkeuring vorig verslag 

Geen opmerkingen  

 

2. Nieuws uit de school  

 

• Aankoop iPads: OC schenkt 2000 euro – nog eens plaatsen op facebook 

• Aanvraag bijdrage Cera voor het speeltoestel: op te volgen na te derde fase 

(omgevingswerken) 

• Infrastructuur  

o aanvraag ingediend voor: nieuwe fietsenstalling, nieuw sanitair blok 

kleuter, vernieuwen sanitair jongens en meisjes, zonnepanelen, 

afwerken bestaande klassen – schilderwerken worden meegenomen naar 

een volgend dossier 

• Nieuwe verkiezingen schoolraad 1 april 2021: Ann-Sofie en juf Marleen zijn bereid 

om opnieuw lid te zijn van de schoolraad voor de volgende 4 jaar.  

•  Leerlingenaantallen 1/2/2021  

o Petrus:   

▪ 2020  kleuter 74, lager 119       

▪ 2021  kleuter 77, lager 118 

• Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er voorlopig 34 geïnteresseerde ouders om 

hun peuter (°2019) in te schrijven. Er zijn 21 plaatsen. De inschrijving gebeurt 

“digitaal”. Alle ouders werden hierover ingelicht, ook de ouders die langskwamen 

voor een rondleiding. 

• Toezicht poort ’s morgens 

o toen de zuster nog op school was stond zij altijd om 8 uur aan de poort. 

Binnen de scholengemeenschap is de afspraak dat er een half uur voor de 

aanvang van de lessen toezicht is aan de school. In de meeste scholen is dit 

8 uur. In Petrus is dit eigenlijk pas vanaf 8.05 uur. We willen dit in de 

volgende schoolraad aankaarten om het uur te wijzigen naar 8.05 uur. Nu 

zijn de ouders gewoon dat het 8 uur is maar sommige leerkrachten staan er 



pas om 8.05 uur en dit zorgt voor wrevel bij de ouders. We mogen het niet 

zomaar tijdens het schooljaar veranderen vandaar dat we het via de 

schoolraad zullen wijzigen en communiceren naar alle ouders. 

• Pensioen Brigitte (1 mei), Lucrese (1 mei) en Claudine (1 juli) – Ann-Sofie zorgt voor 

een bedanking 

• Nico Sticker (lid van het oudercomité) is bereid om enkele klusjes op school te 

doen, waarvoor dank!. Mogelijks heeft hij vervoer nodig om een grote golfplaat te 

vervoeren (hij zal het oudercomité op de hoogte houden)  

 

3. Nieuws uit het oudercomité 

• Aankoop speakers: voldoende krachtig genoeg voor buiten -  Carl (man Elise) 

informeert hiervoor 

• Pannenkoekenverkoop – er mogen geen ouders aanwezig zijn in de school als 

kinderen ook aanwezig zijn. Eventueel een optie om dit in de turnzaal te 

doen? Voorstel datum: donderdag 1 april . Elien maakt de brief op en zorgt 

voor digitale aanpak.  

• Timing frietjesdag – vrijdag 25 juni 

• Timing ijsjes donderdag 24 juni 

• Carnaval 2022 idee: elke dag iets geks: gekke kapsels, grappige kousen,… 

• Opbrengst kaas- en wijnverkoop: mooie winst, activiteit geslaagd, positieve 

commentaren 

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

Sofie → uitgesteld door corona 

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

Peter voor de lay-out) → nog even afwachten 

 

4. Varia 

• Extra cultuur betaald door OC: werd uitgesteld door corona, zodra dit weer 

toegelaten is wordt een voorstel gedaan door de juffen  

• Volgende vergaderingen: donderdag 22 april, dinsdag 15 juni 

 

 
 
 
 


