
 

 

VERGADERING OUDERCOMITÉ 29/09/2022 

 

Aanwezig:  

 

Ann-Sofie Sabbe, Laurence Delmote, Ilse Piers, Tine Ornelis, Sofie Delodder, Celine Allaert, Stephanie 

De Stoop, Tine Vanbrakel, Marie Claeys, Nico Sticker, Lieselot Valcke, Eline Dujardin 

 

Evelien, Sylva, Annelies, Sien, Stijn, Wim, Cindy, Maxim 

Pieter Himpe (onderofficier brandweerzone Fluvia) 

 

Mevrouw Directeur, juf Marleen, juf Carine V., juf Greet 

 

Agendapunten 

 

1. Nieuws uit het Oudercomité 

 

• Nieuwe gezichten 
 

• Voorstel brandweer:  
o Blusopleiding: sessie van 3u (theorie en praktijk) – groep van max. 15 personen / in totaal 

4 sessies / voorjaar 2023 
o Brandweer op bezoek in de school (met brandweerwagen) – kaderen in beroependag (?) 

- ziekenwagen via juf Marleen 
➔ Werkgroep oprichten 

 

• Financiën 
o Overzicht projecten vorig schooljaar 

 

• Activiteiten 2022-2023 
o 5e en 6e gaan op stadsklassen naar Brugge: OC sponsoring? 
o Schoolfeest 19 november 2022 
o Kaas- en wijn afhaal: zaterdag 4 februari 2023 

➔ Werkgroep oprichten 
o Geen pannenkoekenverkoop 
o Kerstperiode: chalet op de markt (stad Waregem)  

➔ Werkgroep oprichten 
o Spring drink? 

➔ Werkgroep oprichten 
o Activiteit samen met OC Keukeldam? Ontbijtwandeling, sneukeltocht? April-mei 2023 

➔ Werkgroep oprichten  
o Ijsjes: nog te bepalen (op het einde van een themaweek) 
o Frietjesdag 23 juni 2023 / leerkrachten organiseren vrij podium 

➔ Werkgroep ijsjes + frietjes oprichten 
 

• Wijkagent aan de kiss & ride strook 
 

• Schaapjes in de weide achter de school (ooi en ram) 
 



2. Nieuws uit de school 

 

• Vergroeningsproject ism KASK Gent: masterplan voor alle groenzones van de school (incl. 
hittebestendig maken van de speelplaats); vraag naar buitenklas; schooljaar 2022-2023: 
opmaak plan met landmeter + voorbereiding subsidiedossier; bezoek Provincie op 12 oktober 
2022 
 

• Lln aantallen: 75 kl (+23 in de loop van het schooljaar) en 127 lager 
 

• Infrastructuur: fase 3 – voorlopige oplevering na volledige installatie zonnepanelen; intussen al 
22 zonnepanelen geïnstalleerd, maar nog niet aangesloten; schilderwerken nieuwbouw 

 

• Bufferzone tegen wateroverlast (schapenweide) 
 

• Nieuwe riolering in Roger Vansteenbruggestraat in 2023 
 

• Volgend jaar nieuw dossier voor schilderwerk in kleutergebouw + vervanging enkel glas 
 

• Zeeklassen 2e graad opnieuw in september 
 

• Fruit op school op woensdag: vanaf 5 oktober fruitmoekes en -vakes gezocht! 
➔ Werkgroep fruitmoekes en -vakes 

 

• “Saved by the bell”-dag op woensdag 5 oktober – alle kinderen mogen belletje meebrengen 
(of iets waarmee ze kabaal kunnen maken) 
 

• Schoolfeest - organisatie: 
o Vrijdag 18 november generale repetitie met eerste voorstelling om 15u 
o Zaterdag 19 november tweede voorstelling om 15u 
o Taart en koffie / Bar 

➔ Oproep aan het OC en de ouders voor hulp & vervoer op vrijdag en zaterdag + om 
taarten te bakken! 
➔ Het OC zal de bar verzorgen 

 
3. Bedankje 

 
Bedankt aan Lieselot Valcke voor 15 jaar trouwe dienst in het OC! 

 
4. Volgende vergaderingen (telkens om 20u): 
 

- Dinsdag 8 november 2022 

- Maandag 23 januari 2023 

- Dinsdag 21 maart 2023 

- Maandag 5 juni 2023 


