
 

Vergadering oudercomité 15/6/2021 

 

Aanwezig: Liselotte Algoet, Miranda Delva, Laurence Delmote, Sofie Delodder, Elise 

Nuyttens, Angela Ostyn, Ilse Piers, Ann-Sofie Sabbe, Nico Sticker, Eline Dujardin, Tine 

Ornelis, Jo Desmet, Ine Vacquier. 

Directeur Veronique, Juf Marleen 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

ok 

 

2. Nieuws uit de school  

 

• Infrastructuur: dossier is opgemaakt, offertes worden nu opgevraagd: er zijn 3 

offertes nodig, deze zullen de komende week binnen komen (hoofdaannemer is 

schrijnwerker)  

• Personeelsverdeling staat voor de (deeltijds) vastbenoemde leerkrachten vast 

• Vervoer golfplaat: Eribo zal het dak herstellen 

 

3. Nieuws uit het oudercomité 

 
• Jo komt terug bij het oudercomité 

• Attentie voor juf Nina : Ann Sofie volgt op  

• Attentie voor Zuster Marcel : Ann Sofie haalt pralines  

• Stavaza frietjesdag  

o vrijdag 25 juni 11.45 

o Frituur Cindy  

o fluo thema, feestje op de speelplaats met de nieuwe boxen 

o muzieklijst van elke klas 

o Aantallen ten laatste donderdag doorgeven!  

o team: Lieselot, Tine, Nico 

o Ann-Sofie, Miranda, Ilse, Tine , Eline, Ine, Lieselot 

• Ijsjes  

o donderdag 17 juni – 15u 



o melkboer Jean Marie Vanthuyne wordt aangesproken 

o Team: Angela , Juf Marleen geeft de aantallen door 

• T-shirt sponsoren voor zesde leerjaar – via gift 

• Afscheid 6de leerjaar in stadion Essevee – er worden stewards gevraagd om de 

ouders te begeleiden naar hun plaatsen 

• Aanpak Oudercomité 2.0 

o OC wil meer zijn dan enkel sponsoractiviteiten organiseren 

o Duurzame ideeën/projecten 

o Écht werk maken van de speelplaats: subsidies, onderzoek, …  

o Verkeersveiligheid rond de school 

o Projecten op de school in organisatie van het OC 

▪ Juffen even ontlasten 

▪ OC/juffen doen voorstel, OC neemt initiatief 

▪ Bv: Sportiefste school (MOEV) , VR bril fietsexamen, acties, …  

o Brainstorm bij het begin van het schooljaar  

o Kan elk lid een taak op zich nemen?  

o Misschien minder vergaderen met het volledige oudercomité, maar taken in 

het begin van het jaar verdelen en met werkgroepen plannen en organiseren 

o Opvolging Ine – Eline zal dit met veel plezier overnemen 

• 1 mile a day: heropstarten volgend schooljaar? Wordt nagevraagd bij de 

leerkrachten 

• Fruitmoekes op woensdag? Fruitfriends? Afhankelijk van corona maatregelen 

 

4. Varia 

• Volgende vergaderingen: brainstorm 7 september 

 

 
 
 
 
 
 


