
 

 

VERGADERING OUDERCOMITÉ 08/11/2022 

 

Aanwezig: 

  

Laurence, Ilse, Ann-Sofie, Eline, Tine Ornelis, Celine, Stephanie, Sien, Cindy, Wim, Annelies, Sylva  

 

Mevrouw Directeur, 2 leerkrachten (juf Sanne en juf Melissa) 

 

Agendapunten 

 

1. Nieuws uit het Oudercomité 

 

• Nieuwe gezichten: wie engageert zich verder? 
Sylva, Annelies, Sien, Stijn, Wim, Cindy, Maxim engageren zich verder. Welkom in het 

Oudercomité!  

Iedereen kiest in het Oudercomité vrij waar hij/zij zich voor wil engageren. Dat kan gewoon de 

vergaderingen volgen zijn, aansluiten bij een werkgroep, een idee uitwerken… Iedereen is 

welkom om van onze school een nog betere school te maken voor alle leerlingen! 

 
 

• Werkgroep brandweer op school:  
o Stephanie Destoop met Annelies  
o Stephanie maakt een uitnodiging voor een blusopleiding. De uitnodiging geldt voor alle 

ouders van de school.  
o Iedereen kan inschrijven voor 1 sessie van 3u (theorie en praktijk). De groep telt max. 15 

personen. 
o Data:  

▪ 25/01 18.30-21.30  
▪ 04/02 09.00 – 12.00  
▪ 14/2 18.30 – 21.30  
▪ 18/2 09.00 – 12.00  

o Inschrijven zal gebeuren via Google Forms  
o Hierbij nog eventueel EXTRA: Brandweer op bezoek op school met brandweerwagen – 

(kaderen in beroependag met eventueel ook nog ziekenwagen via juf Marleen – 
reddingshonden via Ann-Sofie) 

→ Stephanie bekijkt dit verder voor ergens in de lente eventueel 
 

• stadsklassen naar Brugge:  
o 5e en 6e leerjaar gaat op stadsklassen naar Brugge 
o Het Oudercomité sponsort voor deze fijne 3-daagse 150 euro zodat de leerlingen en 

begeleidende leerkrachten bv van een ijsje kunnen genieten.  
o Het Oudercomité sponsort ook 150 euro voor de zeeklassen.   

 

• Werkgroep Kaas- en wijn afhaal 
o Laurence met Eline, Sofie, Sien 
o zaterdag 4 februari 2023 
o kaasboer ligt vast: is wel duurder geworden  



o De werkgroep komt in nov/dec samen om dit event verder uit te werken. 
 

• Geen pannenkoekenverkoop dit schooljaar (2022-2023) omdat er al een aantal 
geldinzamelacties zijn. 
 

• Schoolfeest 19 november 2022:  
o Op dit moment is er nog geen oplossing voor de ouders die nog geen tickets hebben. 

Er is nog heel wat onduidelijkheid. Veronique hoopt via het Schepencollege op een 
oplossing, zodat er een extra voorstelling kan gepland worden.  

o We nemen dit zeker mee naar een volgend schoolfeest: wat liep er mis bij de 
ticketverkoop/organisatie van het schoolfeest en kunnen we de volgende keer 
vermijden.  

o Het Oudercomité helpt na elke voorstelling aan de bar. De concrete uitwerking komt 
pas als alle knopen zijn doorgehakt wat betreft het aantal voorstellingen.  

 
 

• Werkgroep chalet aan de rolschaatspiste:  
o Ann-Sofie met Céline (afhankelijk van de uiteindelijke datum) 
o 10, 17 of 18 december is aangevraagd 
o Eind november nieuws hierover → dan meteen actie om iedereen warm te maken! 

 

• Werkgroep “Spring drink” 
o Céline Allaert, Tine Ornelis, Cindy Grenelle, Tine Van Braekel, Sylva Vroman, 

Annelies Deweer 
o De werkgroep gaat brainstormen over een mogelijke invulling van dit event.  
o Centraal staat ontmoeten van andere ouders en plezier voor de kinderen. 
o Ontbijtwandeling, sneukeltocht, …??  
o Timing: april-mei 2023 

 

• Ijsjes:  
o Angela 
o Timing: op het einde van een themaweek in de lente?  
o Juf Melissa vraagt na wanneer dit kan 

 

• Werkgroep Frietjesdag  
o Ann-Sofie, Eline Dujardin, 
o 23 juni 2023  
o Frituur Cindy ligt al vast (Ann-Sofie) 
o Vrij podium georganiseerd door Juf Melissa en de andere leerkrachten 
o De aanwezige OC-leden maken filmpjes zodat andere ouders ook zouden kunnen 

meegenieten.  
 

• Voorleesweek:  
o Tine Van Braekel + Annelies + Juf Sanne (Annaklas) 
o Afspreken met Juf Marleen  
o Excel met voorleesschema van vorige editie via Ann-Sofie (verstuurd op 9/11/22) 

 

• Cash geld: 
o Cash geld meegeven aan leerlingen is niet meer van deze tijd 
o Vanaf nu kan altijd gestort worden op de rekening van het oudercomité die dan 

doorstort naar de school. –> Is dit de enige manier om via overschrijving naar de 
school te kunnen werken?  

o Oudercomitélid Ilse Piers checkt dan wel altijd alle bestellingen/betalingen.  
 

• Stedelijk overleg van de Ouderraden in het stadhuis van Waregem 
o 22/11 om 19u30 in de trouwzaal 
o Ilse Piers gaat daar naar toe 

 
 

• Aansluiting bij het VCOV 



o Ilse zoekt uit of een aansluiting nog interessant is. Het kost 90 euro voor een 
schooljaar maar wat krijgen we er voor terug?  

 
2. Nieuws uit de school 

 

• Vergroeningsproject ism KASK Gent:  
o masterplan voor alle groenzones van de school (incl. hittebestendig maken van de 

speelplaats); vraag naar buitenklas;  
o schooljaar 2022-2023: opmaak plan met landmeter + voorbereiding subsidiedossier; 

bezoek Provincie op 12 oktober 2022  
o Het project mag gerealiseerd worden, er wordt budget vrijgemaakt 
o Landmeter komt langs om op te meten 
o Voorkant van de school komt in een Agion dossier (poort, draad) → meenemen in nieuw 

dossier 
o KASK komt nog eens langs, de school gaat ook nog eens naar daar om het budget en 

visie te delen.  
o KASK zal iets uitwerken als eindwerk 
o School mag dan in de jury  
o En dan overgaan tot realisatie 
o Timing op vijf jaar  

 

• Fruit op school op woensdag:  
o Loopt goed!  
o Bedankt aan iedereen die zich geregeld engageert om fruit te komen snijden 

 

• Opruimen/knotten speelbos:  
o als de datum er is, hulp inroepen van het OC of andere ouders met groene vingers 

 
 
3. Volgende vergaderingen (telkens om 20u): 
 

- Dinsdag 24 januari 2023 → AANGEPASTE DATUM!  

- Dinsdag 21 maart 2023 

- Maandag 5 juni 2023 


