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Oudercomité 
KBO-Nederename 
 

Verslag Oudercomité 

Dinsdag 30 maart 2021, 20 uur, digitaal 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

Catherina (co-voorzitter) Frederik (voorzitter) Stefaan B. 

Mieke (co-voorzitter) Kathleen Werner 

Tine (secretaris, verslag)   

Gert (penning)   

Koen   

Jeroen   

Stefaan S.   

Caroline   

Wim   

Evi   

Mevrouw Katrien   

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

• Verslag voor op de schoolwebsite wordt geüpdatet met recente info: levering speeltoestel in 
2de week paasvakantie en sponsoring lentewandeling met 62 prijzen. Mevrouw Katrien 
plaatst dit verslag op de schoolwebsite. 

• Verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Nieuws van de school 

• De ontbijten waren een succes (400-tal), werden zondagmorgen 28/03 aan huis geleverd, 

mooi gevulde doos voor een schappelijke prijs, veel positieve reacties ontvangen. 

• Eind mei/begin juni zal school nog een tombola organiseren. 

• 2de week na paasvakantie komt de schoolfotograaf 

• Juf Cathy (3de kleuterklas) komt na paasvakantie nog niet terug: ze is nog herstellende van 

haar zware val. Juf Valérie vervangt haar. 

• Mevr. Ingrid (6de leerjaar): ziekteverlenging tot eind dit schooljaar 

• Heel wat geplande activiteiten worden afgelast wegens coronamaatregelen. Dit wordt 

aangepast in de agenda op de website van de school. Er wordt telkens naar alternatieven 

gezocht. Vb. digitale schrijver uitgenodigd voor 3de-6de leerjaar. 

• Milieuboot in mei voor 4de, 5de en 6de leerjaar (1 à 2 klassen per boottocht) 

• Verrassingsuitstap gepland in 3de trimester voor 5de - 6de leerjaar 
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• School krijgt 6 uren extra (=’bijsprong’) om de leerachterstand tgv coronacrisis in te halen. Er 

zijn echter geen leerkrachten meer beschikbaar om die uren in te vullen. School heeft een 

orthopedagoge gevonden die de kinderen zal helpen om lessen in te halen (1 dag/week). 

• Door coronabesmetting bij 2 leerkrachten is de zorg een beetje weggevallen: de zorgjuffen 

springen nu in bij het lesgeven. 

• Heel lang corona uit school kunnen houden, maar recent nu toch besmettingen gehad in 5de, 

1ste en 3de leerjaar. Echter deze uitbraken heel sterk kunnen beperken, wat bewijst dat de 

maatregelen die genomen worden op school efficiënt zijn om de verspreiding van het virus 

tegen te gaan (ontsmetten, mondmaskers, afschaffen warme maaltijden,…). 

• Dokters gebruiken niet altijd dezelfde strategie, maar school volgt de beslissing van de arts 

van het CLB. 

• Contactonderzoek bij coronabesmettingen is complex en zeer onduidelijk, vooral voor 

anderstaligen. 

• Met de steeds veranderende coronamaatregelen is het als school niet altijd gemakkelijk om 

op zo’n korte tijd te schakelen. 

• Volgend schooljaar: 

o aantal leerlingen is ongeveer gelijk gebleven 

o extra zorguren, extra uren ICT 

o 30 juni 2021 is laatste werkdag voor juf Sonja. Zij zal dus vervangen moeten worden. 

o Aantal leerkrachten zullen volgend schooljaar deeltijds werken. 

 

3. Info werkgroep verkeer 

• Mevr. Katrien heeft gebeld naar stad Oudenaarde i.v.m. de nieuwe omega beugels aan de 

schoolpoorten. 

• De beugels (6 stuks, kleur oranje) zijn reeds geleverd bij stad en zullen geplaatst worden in 

1ste week na de paasvakantie. 

• April/mei: grote verkeerstoets voor 5de leerjaar. 

• 6 mei: groot fietsexamen voor 6de leerjaar. De te volgen route zal bewegwijzerd worden met 

pijlen. 

• 18 mei: verkeerspark (achter de kerk). 

 

4. Evaluatie verkoop lentewandeling 

• Verkoop is groot succes: alle boekjes (eerste druk) zijn verkocht. Extra boekjes gedrukt. 

• Officiële start is 1/04 

• In Smalle Los wordt asfalt vernieuwd en werd er tijdelijk een lint gespannen ter hoogte van 

een riooldeksel om autoverkeer te vermijden. Vormt geen probleem voor wandelaars 

(kunnen gemakkelijk onder het lint door) en Smalle los zal hoogstwaarschijnlijk tegen 1/04 

terug open zijn. 1 ‘klacht’ ontvangen van deelneemster die daardoor wandeling niet heeft 

verdergezet. 

• Er zal ev. hulp nodig zijn om de ingebrachte formulieren te verbeteren. Catherina laat weten 

of ze hulp nodig heeft. 
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5. Paasverrassing 

• Paaseitjes voor de kinderen. 

• Dank aan Caroline die voor alles gezorgd heeft en dit op zo’n korte tijd in orde heeft 

gebracht. 

• Alle kinderen waren enthousiast 

 

6. Planning plaatsen speeltoestellen 

• Levering in 2de week paasvakantie 

• Speeltoestel wordt betaald door OC; speelbord door de school. 

• Hulp nodig in week 10/04-17/04 

• 4 mensen die kunnen helpen op beide zaterdagen (10/04 en 17/04) is voldoende. 

• Op de eerste zaterdag 10/04 nog een extra man nodig voor plaatsing duikelrek. 

• Mieke informeert nog eens of Andy S. kan helpen (helpende handen) 

• Mieke stuurt de data door naar Wim, zodat hij zijn beschikbare dagen/uren kan doorgeven. 

• Evi kan op donderdag 15/04 en vrijdag 16/04 ook nog 2 uur komen helpen. 

• Koen komt op 1/04 om 14u naar school om af te stemmen met Mevr. Katrien wat waar moet 

komen. 

• Koen belt nog eens naar verantwoordelijke om zeker te zijn van de levering op de 

afgesproken datum. 

• Het grote speeltoestel is gekeurd door de firma zelf; voor de duikelrekken en de klimmuur zal 

Mevr. Katrien dit nog eens navragen bij de preventieadviseurs. 

• Koen stuurt nog eens de offerte door naar Mevr. Katrien en Gert. 

 

7. Schoolfeest, etentje OC-leden 

• Schoolfeest: 

o Alternatief schoolfeest in juni 

o Soort wandeltocht ten voordele van een school in Guinee 

• Etentje OC-leden: 

o Momenteel moeilijk in te plannen. Afhankelijk van wanneer horeca terug open gaat 

en met hoeveel mensen je mag samenkomen. 

o Een BBQ met een traiteur op school is ook een mogelijkheid. 

o Meenemen naar volgende vergadering, wanneer er meer duidelijkheid is 

 

8. Nieuw project (cf. speeltoestellen) 

• Voorstellen mogen aangebracht worden door OC. 

• Beginnen sparen en ideeën zullen vanzelf komen. 

• Iedereen denkt nog eens na over een nieuw spaarproject tegen volgende vergadering. 
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9. Varia 

• School heeft goede samenwerking met Mirabello: 

- stoeltjes voor de schoolbib gemaakt 

- poppenkast geschilderd 

- werken in de moestuin 

- bloembakken op de speelplaats gevuld met aarde en planten voorzien voor in de 

bloembakken 

- grote hekken schilderen 

- …. 

 

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 15 juni om 20 uur, digitaal? 


