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1. Verwelkoming nieuwe leden
•

We verwelkomen dit schooljaar 6 nieuwe leden:
o Catherina: mama van Ilaya (1ste leerjaar) en Dylano (2de kleuter)
o Stefaan S.: papa van Elena (1ste kleuter) en Florian
o Koen: papa van Noa (4de leerjaar)
o Mieke: mama van Kadans (2de leerjaar) en Lupe (1ste kleuter)
o Gert: papa van Annelien (K2)
o Jeroen: papa van Olivia (2de kleuter), Anaïs (peuter), Xander

2. Statuten Oudercomité
•
•

OC is een feitelijke vereniging, dus statuten zijn niet verplicht, maar wel leidraad.
Frederik leest de statuten van het OC voor (zie bijlage bij dit verslag).
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3. Verkiezing voorzitter, secretaris, penningmeester
•
•

•

•

Voor werkjaar 2019-2020 en 2020-2021; mandaat voor 2 jaar.
Voorzitter:
o geen kandidaten
o werkjaar 2019-2020: Frederik blijft voorzitter
o werkjaar 2020-2021: oproep naar iemand die Frederik bijstaat
Penningmeester:
o Kandidaten: Debbie en Gert
o werkjaar 2019-2020: Debbie samen met Gert die haar bijstaat
o werkjaar 2020-2021: Gert
Secretaris:
o Verslaggever krijgt secretarisfunctie
o Kandidaten: Tine en Catherina
o Werkjaar 2019-2020: beurtrol Tine en Catherina
o Werkjaar 2020-2021: beurtrol Tine en Catherina

4. Leden OC voor werkjaar 2019-2020
•

•

16 leden voor werkjaar 2019-2020, waarvan 6 nieuwe leden:
o Frederik:
papa van Karo
o Debbie:
mama van Quinten en Tiebaut
o Tine:
mama van Wannes, Seppe en Gust
o Catherina:
mama van Ilaya en Dylano
o Evi:
mama van Karo
o Stefaan S.:
papa van Elena en Florian
o Koen:
papa van Noa
o Werner:
papa van Clara
o Stefaan B.:
papa van Pauline
o Mieke:
mama van Kadans en Lupe
o Gert:
papa van Annelien
o Kathleen:
mama van Amália
o Inge:
mama van Margot en Lotte
o Dieter:
papa van Yemaya
o Jeroen:
papa van Olivia, Anaïs, Xander
o Maxim:
papa van Hanne en Marit
Potentiële nieuwe leden:
o Jessica S.: heeft interesse, zou volgend werkjaar 2020-2021 mee instappen
o Nico en Virginie: hebben momenteel nog geen tijd
o Pieter G.: helpende hand
o Andy S.: helpende hand
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5. Goedkeuring vorig verslag
•
•
•

Mevr. Katrien licht nog een aantal puntjes uit het verslag van de vorige vergadering toe;
Verslag wordt goedgekeurd;
Mevrouw Katrien plaatst dit verslag op schoolwebsite.

6. Jaaroverzicht financiën en saldorekeningen
•

•

Financiën van de 3 belangrijkste activiteiten in 2018-2019:
o Koekenverkoop: 1553,66 € netto winst
o Bloemenverkoop: 1244 € netto winst
o Lente-quiz: ±1000 € netto winst
Saldorekeningen:
o Zichtrekening OC: 619,49 €
o Spaarrekening OC: 4519,01 €
o Muntstukken laten inwisselen door Frederik en storten op rekening van OC. Bedrag
hiervan is onbekend. Teruggave leeggoed zit ook in dit bedrag.
o OC spaart voor een nieuw en duurzaam speeltoestel in hout voor op de
kleuterspeelplaats.
o OC zal verder sparen tot bedrag van 10 000 €

7. Data vergaderingen en activiteiten OC 2019-2020
•

•

5 OC-vergaderingen per jaar, op dinsdag- of donderdagavond, telkens van 20u tot 22u:
o Do 19/09/2019
o Di 19/11/2019
o Di 14/01/2020
o Di 31/03/2020
o Di 16/06/2020
Activiteiten OC:
o Koekenverkoop: 24/10/2019 (zie verder onder punt 10)
o Bloemenverkoop: 14/02/2020 (voorverkoop) en 15/02/2020 (huis aan huisverkoop)
o Lentequiz (2de editie): 20/03/2020

8. Nieuws van de school
•
•

•
•

Alle kinderen waren aanwezig op de 1ste schooldag.
Juf Mien (zorg):
o Is bevallen van Odiel en nog in zwangerschapsverlof t.e.m. september 2019;
o Voor september 2019 wordt ze vervanging door juf Karen;
o Na zwangerschapsverlof zal ze 3 maanden halftijds werken.
Juf Barbara is in ziekteverlof en wordt vervangen door juf Aurelie.
Op de open klasavonden eind augustus 2019 werd ‘teamteaching’ en’ huiswerk’ goed
uitgelegd door de juffen. Het huiswerkbeleid werd opgesteld samen met leerkrachten en kan
opgevraagd worden bij Mevr. Katrien.
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•

•

•

•
•

•

Stagestudenten:
o Veel stageaanvragen van studenten vanuit zowel Vives als Artevelde Hogeschool
o Op maandag en dinsdag staan de stagestudenten om te beginnen in 1ste en 2de
leerjaar. Daarna doen ze stage voor zorg en in de 3de graad
Doorlichting van de school:
o er zullen ouders gevraagd worden voor een gesprek met de inspectie;
o leerlingen moeten rondleiding geven op school;
o inspectie is een kans om feedback te krijgen.
Afbraak en bouw nieuwe afdaken op beide speelplaatsen:
o 1 juli 2019: spoedvergadering om afbraak van afdaken te regelen. In daken zit asbest,
dus afbraak moet gebeuren tijdens grote vakantie. Afbraak is echter niet doorgegaan
tijdens afgelopen zomervakantie. Start afbraak is gepland voor dit schooljaar.
o 30000 € voor afdak kleuterspeelplaats en 15000€ voor afdak speelplaats lager
werden afgekeurd. Dus werden voor 15000€ glasdalen en voor 30000€ fietsenstalling
en zandbak eruit gelaten.
Aankoop van nieuwe banken met bloembakken op speelplaats lager. Kostprijs 6000€ à
7000€. Mevr. Katrien heeft gevraagd om deze aankoop uit de ‘KBO-pot’ te laten betalen.
Activiteiten school:
o Jaarlijkse Strapdag: 20/09/2019
o Grootouderfeest lager: 13/11/2019. In 2 shiften laten doorgaan: vroege shift met
koffie en stukje taart en late shift met aperitief en hapje. Is verzet naar de maand
mei.
o Kaas- en wijnavond: 24 en 25/01/2020
o Tekenfund: start in oktober en verkoop via eigen webwinkeltje in november 2019
o Schoolfeest: 2020; datum en formule liggen nog niet vast.
Vraag van Mevr. Katrien:
o Waar willen de leden van het OC uitleg/toelichting over?
o Laten weten aan Mevr. Katrien
o Wordt dan besproken op volgende vergadering OC

9. Werkgroep verkeer
•
•

De 2 gestolen fluo-veiligheidsmannetjes werden teruggevonden bij een huiszoeking in
Zingem. De politie heeft ze teruggegeven aan de school. De school heeft er nu 6 in totaal.
Nog eens een warme oproep voor een extra gemachtigd opzichter, die de kinderen veilig de
straat wil overbrengen. Al is het maar 1 voormiddag/avond om gemachtigd opzichter Mark
bij te staan.

10. Koekenverkoop
•
•
•

20/09/2019: brieven voor koekenverkoop meegeven aan leerlingen. In deze brief aangeven
dat er extra/nieuwe koeken in het pakket zitten.
2/10/2019: brieven met bestellingen moeten terug op school zijn.
Frederik maakt doodle op voor helpende handen om geld te tellen en bestellingen op te
maken.
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•
•
•
•

•
•

Frederik geeft bestellingen door aan Lotus
Koekendozen worden op school geleverd.
Op 23/10/2019 (18u00-18u30) worden de koekenpakketten (zakjes) gemaakt en naar de
klassen gebracht.
Aandachtspunten bij maken van koekenpakketten:
o Per leerling de verschillende zakjes samenbinden en bij grote aantallen de zakjes in
een doos plaatsen.
o Naam van leerling goed vastnieten aan de zakken.
o Bij vullen van de zakjes eerst de zware koeken en daarna de zachte koeken verdelen
(om samendrukken van de koeken te vermijden).
Frederik maakt doodle op voor helpende handen om de koekenpakketten te maken.
24/10/2019: koekenpakketten meegeven aan leerlingen.

11. Varia
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Variapunten worden vooraf aan de vergadering doorgegeven aan Frederik, zodat Mevr.
Katrien ev. nog bijkomende zaken daarrond kan opzoeken. Er worden geen persoonlijke
variapunten van leerlingen besproken tijdens de OC-vergaderingen. Persoonlijke variapunten
kunnen besproken worden op het bureau van Mevr. Katrien.
Vraag van ouders om ook de kleine uitstapjes in de agenda van de leerlingen te plaatsen
zodat ouders op de hoogte zijn.
Groepsfoto:
o Voorstel om groepsfoto te laten maken van alle leden van het OC en op website van
KBO Nederename te plaatsen.
o Mieke kan groepsfoto nemen.
o Frederik maakt doodle op om iedereen samen op de foto te krijgen.
Opmaak verslag vergadering OC: beurtrol Tine en Catherina
Catherina en Evi willen wafels bakken voor de leerlingen.
Voorstel voor volgend jaar: 5de en 6de leerjaar ook met hun fiets naar het zwembad laten
rijden i.p.v. met de bus. Is nl. goede stap richting middelbaar onderwijs.
Ter info: als ouders met hun eigen wagen de leerlingen vervoeren naar een activiteit, dan zijn
ze verzekerd via de school voor lichamelijke letsels; schade aan auto is voor eigen
verzekering.
Warme oproep: wie kan de kinderfietsjes herstellen en andere gewone klusjes doen op
school? Mevr. Katrien bekijkt nog eens de hulpcheques of er ev. ‘handige
Harry’s/klusjesmannen tussen zitten.
IJspiste Oudenaarde:
- Voorstel om dit schooljaar nog eens de ijspiste met chalet in Oudenaarde uit te
baten. Gezien we nu met genoeg OC-leden zijn, is dit haalbaar. Dit houdt in: toezicht
houden, ijspiste onderhouden, schaatsen uitdelen, chalet uitbaten (hotdogs, cake,
chips, brikje sap, koffie, chocomelk, cava,… aanbieden).
- Frederik zal 15/12 of 22/12 voorstellen aan sportdienst Oudenaarde.

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 19 november 2019 om 20 uur
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