
 

 

VERGADERING OUDERCOMITÉ 31/05/2022 

 

Aanwezig:  

 

Ann-Sofie Sabbe, Laurence Delmote, Ilse Piers, Miranda Delva, Tine Ornelis, Sofie Delodder, Celine 

Allaert, Stephanie De Stoop, Tine Vanbrakel, Jozefien Eggermont, Eline Dujardin 

 

Mevrouw Directeur, juf Marleen, juf Greet 

 

Agendapunten 

 

1. Nieuws uit de school 

 

- Infrastructuur:  

i. Fietsenstalling voor het rollend materiaal van de school is klaar, enkel nog afwerking van de 

boorden 

ii. Kleutertoiletjes zijn bijna klaar 

iii. Juli 2022: installatie zonnepanelen (2 providers) 

iv. Sanitair blok lager loopt vertraging op, maar zou wel voor de zomer af moeten zijn 

- Afscheid 3e kleuter / 6de leerjaar: receptie op school op 28 juni vanaf 18u30; vrijwilligers gezocht 

om te helpen 

- Afscheid juf Yvonne: donderdag 30 juni; Ilse kijkt voor een attentie 

- 22 lln van het vierde leerjaar gaan door naar het vijfde leerjaar op onze school 

 

2. Afscheid 6e leerjaar 30 juni 2022 

 

- Het OC sponsort een ontbijt voor de zesdes (13 lln) 

- School plaatst de bestelling (Steven’s Foodbar) 

 

3. Frietjesdag 24 juni 2022 + vrij podium 

 

- Frietmobiel ligt vast 

- Vrij podium wordt georganiseerd vanuit de klassen olv juf Greet 

- Werkgroep OC: Sofie, Tine, Ilse, Laurence, Ann-Sofie, Eline 
 

4. Evaluatie ijskar op school 

 

- Goed verlopen, maar er waren geen potjes voor de allerkleinsten 

- Enkel vanille: voor iedereen gelijk 
 

5. Evaluatie pannenkoeken 

 

- Er bleken enkele pakken beschadigd te zijn, waardoor de pannenkoeken slecht zijn geworden; 

Bakhuis zegt dat het niet aan hen ligt, maar ook OC heeft geen verklaring 



- Volgend jaar een andere leverancier zoeken? 

 

6. Varia 

 

- Wijkagent kwam de kiss- & ride zone controleren (1x ’s morgens en 1x ’s avonds) 

- Sluikafval bij de kledingcontainer: melden bij de wijkagent of aan Imog 

- Grote werken Roger Vansteenbruggestraat medio 2023 

- Schoolfeest 19 november 2022 in Desselgem (namiddag) 

- Welkomdag 26 augustus 2022 17u30-19u  

i. Bar georganiseerd door het OC: lln. krijgen een drankbonnetje, ouders/zusjes/broertjes te 

betalen 

- Werking OC volgend schooljaar 

i. Voorstel om een activiteit te organiseren met het OC van school Keukeldam 

ii. Kerstmarkt 

iii. Rommelmarkt 

- 2 schaapjes op het stukje gras achter de turnzaal? 

- Fietsexamen zesde leerjaar 

- Initiatieven groene speelplaats 
i. Vrijdag 3 juni komt MOS-verantwoordelijke op bezoek op onze school om de bestaande 

groenzones te bekijken en eventuele mogelijkheden te bespreken voor een plan met 
subsidieaanvraag 

 
 
Eerste vergadering van het nieuwe schooljaar: donderdag 29 september 2022 om 20u. 
(iedereen brengt een hapje mee) 


