
 

 

VERGADERING OUDERCOMITÉ 03/02/2022 

 

Vervanging van de vergadering van 13 januari 2022 

 

Aanwezig:  

 

Laurence Delmote, Ilse Piers, Ann-Sofie Sabbe, Marie Claeys, Celine Allaert, Stephanie De Stoop, 

Tine Vanbrakel, Sofie Delodder, Elise Nuyttens, Eline Dujardin 

 

Juf Bieke, juf Marleen 

 

Agendapunten 

 

1. Bespreking boekenruilkastje 

 

- Wordt in de kleuterklassen nog niet echt gebruikt 

- Idee om herinnering uit te sturen; in de klassen, via de nieuwsbrief 

- Voorleesweek 2023 meer in de kijker zetten 

 

2. Bespreking kaas- en wijnafhaal 

 

- Vlotte organisatie 

- Schoolfeest in november 2022 → geen kaas- en wijnavond; opnieuw een kerstmarkt op school; of 

paasontbijt? 

 
3. Chalet aan de ijspiste 

 

- Vlotte organisatie 

- Alles uitverkocht 

- Volgende editie: soep (voormiddag), koffie, wijn, hogere prijzen; deelname lerarenkorps 

 

4. Pannenkoekenverkoop  

 

- Verplaatst voor verkoop paardenkopjes (voor zeeklassen) 

- Voor de paasvakantie: 31 maart 2022 leveren; brief maandag 7 maart; bestelling  binnen vrijdag 

18 maart 2022; betaling binnen 21 maart 2022; bestelling plaatsen 23 maart 

- Werkgroep: Eline, Ann-Sofie 

 

5. Carnavalsweek 21-25 februari 2022 

 

- Kleuters: elke dag een item/attribuut in een ander kleur; vrijdag verkleed in regenboog 

- Lager: de juffen bespreken nog welk thema; ook link met kleur 



- OC: filmpje maken/foto voor nieuwsbrief; vrijdag 25 februari: uitdelen smarties 

 

6. Ijskar op school 

 

- Als afsluiter van een themaweek, verkeersweek bijvoorbeeld 

 

7. Frietjesdag 24 juni 2022 + activiteit/optredentje 

 

- Optreden / vrij podium 
 

8. Beroependag 

 

- Door personeelstekort gaat het leger enkel nog naar middelbare scholen (met het oog op 

rekruteren); ze kunnen dus niet bij ons op bezoek komen 

- Daaraan gelinkt andere beroepen in de kijker zetten: project voor volgend jaar 

 

9. Cultuur op school 

 

- Kleuter: voorstelling op school (covid?); Lager: BE-Part: max. 20 per klas; niet alle klassen even 

enthousiast; andere klassen? 

- Geen auteur op bezoek, omwille van corona 

- Juffen houden het in beraad 

- De Schakel: sowieso vanaf 2e kleuter tot en met 6e leerjaar 

 

10. Varia 

 

- Renovatie sanitair blok leerjaar nog niet gestart; bouw nieuw sanitair blok kleuters is bezig 

- De school bekijkt de aankoop van een speeltoestel op de speelplaats; 10 elementen van telkens 3 

meter; in hout; niet te hoog van de grond. Ook voor de kleuters komt er een speeltuig. Timing: dit 

schooljaar nog (als er snel wordt beslist); OC gaat akkoord om deze twee speeltoestellen volledig 

te sponsoren. 

- Kiss & Ride: Stephanie in onderhandeling met Jo Deprez en Filip Himpe; bord met sanctie erop; 

komt deze week voor op het Schepencollege 

- Verkeersweek: geen “helm op, fluo top” actie 

- Kleine herstellingswerken: Nico 

- Traktaat verjaardag: koek, cake of fruit 

- Volgende keer aanwezigheid van een potentieel nieuw lid 

 

 

Volgende vergadering 

 

Dinsdag 29 maart 2022 om 20u. 
 
 
 
 
 


