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Oudercomité 
KBO-Nederename 
 

Verslag Oudercomité 

Dinsdag 22 september 2020, 20 uur 

 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

Frederik (voorzitter) Catherina (co-voorzitter)  

Mieke (co-voorzitter) Inge  

Tine (secretaris, verslag) Werner  

Gert (penning) Evi  

Koen Kathleen  

Jeroen   

Stefaan S.   

Caroline   

Stefaan B.   

Mevrouw Katrien   

 

1. Verwelkoming 

Frederik stopt met voorzitterschap eind juni 2021. Mieke en Catherina worden het nieuwe 
voorzittersduo voor volgend werkjaar 2021-2022. Mieke zit –als oefening- deze vergadering voor. 
 

2. Leden werkjaar 2020-2021 

• Voorzitter: Frederik. Hij wordt in werkjaar 2020-2021 bijgestaan door voorzittersduo Mieke 

en Catherina die in 2021-2022 de fakkel zullen overnemen. 

• Penningmeester: Gert 

• Secretaris: Tine 

• Leden: Koen, Jeroen, Stefaan S., Caroline, Stefaan B, Evi, Kathleen, Werner, Inge. Nog na te 

vragen of Werner en Inge lid willen blijven. 

• Geen lid meer van OC: Debbie, Dieter en Maxim 

• Caroline staat nog niet vermeld bij de leden op de website van het OC. Mevr. Katrien laat dit 

aanpassen. 

• Interesse om toe te treden tot het OC: papa van Shahed en  Rahik. Mevr. Katrien vraagt nog 

na bij de betreffende papa of hij  naar het volgende OC wil komen. 
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3. Goedkeuring vorig verslag 

• De vermelde activiteiten in het verslag zijn –gezien de coronacrisis- ‘onder voorbehoud’. 

• Het verslag wordt goedgekeurd. Mevrouw Katrien plaatst dit verslag op de schoolwebsite. 

 

 

4. Data OC-vergaderingen schooljaar 2020-2021 

De 5 vergaderdata van het OC voor het schooljaar 2020-2021 zijn niet gewijzigd. De vergaderingen 
gaan door telkens op dinsdagavond om 20u op: 

• 22/09/2020 

• 17/11/2020 

• 12/01/2021 

• 30/03/2021 

• 15/09/2021 
 

5. Activiteiten OC schooljaar 2020-2021 

• Gezien de coronacrisis en de bijhorende maatregelen zijn de geplande activiteiten van het 
OC ‘onder voorbehoud’: 

− Koekenverkoop (gaat al zeker door) 

− Bloemenverkoop: 27/02/2021 

− Lentequiz: 19/03/2021 

• Omdat er geen huis aan huis verkoop meer mag doorgaan, zullen we moeten nadenken over 
alternatieven voor de jaarlijkse bloemenverkoop. Enkel voorstellen die geopperd worden: 
bloemen meegeven met de kinderen, bloemen enkel op de speelplaats verkopen, in plaats 
van bloemen chocoladehartjes en cuberdons verkopen (periode van Valentijn), eten 
(traiteur) laten afhalen/leveren, wandelzoektocht met eigen bubbel (periode mei?),... 

• Tegen de volgende vergadering denkt iedereen al eens na over mogelijke en coronaveilige 
alternatieven voor de bloemenverkoop. 

 

6. Nieuws van de school 

• De school is gestart in code geel, maar hanteert de coronarichtlijnen van code oranje: 

− Werken in klasbubbels 

− Leerjaren 3, 4, 5 en 6 komen nooit in contact met leerjaren 1 en 2 en kleuters (aparte 

speelplaatsen) 

− ’s morgens voordat de school begint is er geen speeltijd meer voorzien. Er is opvang 

tot 8u10, vanaf 8u15 gaan de leerlingen direct naar hun klas. Juffen zien daardoor 

een positief effect op de kinderen: ze zijn veel rustiger en de les kan meteen starten 

om 8u30. 

− Alle leerlingen (ook kleuters) stoppen om 15u30. Ouders van lager schoolkinderen 

wachten aan de nadars van de schoolstraat; kleuters mogen afgehaald worden aan 

nadars op de kleuterspeelplaats vanaf 15.10 uur. 

− Dragen van mondmasker is verplicht aan schoolpoort/nadars/schoolstraat. 

− Leerkrachten van de lagere school dragen een mondmasker. 
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− Veel aandacht voor handhygiëne en verluchting van klaslokalen. 

− Voor de kinderen proberen de leerkrachten de activiteiten zo normaal mogelijk te 

laten verlopen. Vb. leerjaar 5 en 6 gaan met de fiets naar het zwembad i.p.v. de bus, 

veldloop wordt georganiseerd per klas. 

• Mevr. Katrien heeft een zware vakantie achter de rug: er waren heel veel ouders die haar 

opbelden tijdens de vakantie met vragen over de schoolwerking voor het komende 

schooljaar. Omdat de corona-richtlijnen voor de KBO-scholen toen nog niet beslist waren, 

kon er op de vragen van de ouders toen niet altijd een duidelijk antwoord gegeven worden. 

Er wordt nog eens benadrukt dat wanneer de directie info heeft de ouders dit op tijd zullen 

vernemen. 

• Er zal een beslisboom COVID-19 voor kleuter- en lageronderwijs meegegeven worden aan de 

ouders. Zo kan na het doorlopen van de beslisboom bepaald worden of leerling al dan niet 

naar school mag. Er zijn al veel leerlingen getest geweest, maar niemand was positief. 

• Door de coronacrisis zullen bepaalde geplande activiteiten van de school niet kunnen 

doorgaan; andere zijn ingepland ‘onder voorbehoud’. Zo is nu al beslist dat de jaarlijkse kaas- 

en wijnavond op 29-30/01/2021 niet zal doorgaan. Er wordt nagedacht over alternatieven 

die ‘coronaproof’ zijn: vb. ontbijt dat aan huis geleverd wordt. 

• De openklasavonden eind augustus 2020 mochten, gezien de toen geldende 

coronarichtlijnen, niet georganiseerd worden. De leerkrachten hebben de relevante 

informatie digitaal naar alle ouders toegestuurd. Mevr. Katrien bekijkt nog of er een 

fotocollage van de kleuterjuffen kan gemaakt worden, zodat de ouders zien welke juf in 

welke kleuterklas staat. 

• De bouw van de nieuwe afdaken is afgerond, enkel de groendaken moeten nog aangelegd 

worden. Oplevering is voorzien op 5/10/2020. Er wordt nog bekeken of er budget over is 

voor afwerking, vb. verven muur. Indien niet, dan zal dit ev. gebeuren op eigen kosten. 

• Binnenkort starten er ook afbraakwerken naast de school. De gemeenschappelijke muur 

tussen de school en het voormalig café "De Sterre" zal afgebroken worden voor de bouw van 

appartementen. Probleem daarbij is dat dan ook de muur van de zandbak en de 

fietsenstalling weg is. 

• Sociale media: tijdens de corona-lockdown werden er verschillende WhatsApp-groepjes 

opgericht tussen ouders. Niet alle ouders werden hierbij betrokken, waardoor sommige 

ouders daar heel teleurgesteld in waren. Oproep: als er zo’n initiatieven opgestart worden, 

probeer dan op een of andere manier om alle ouders erbij te betrekken. WhatsApp-groepjes 

worden ook niet gebruikt om zaken te bespreken over je kind. Daarmee stap je best naar de 

directie of de juffen. 

• Tijdens de vakantie werd door een werkgroep  een schoolbib ingericht in een leegstaande 

klas. Elke maand zal er een ander thema aan bod komen. Leerlingen kunnen dan naar de bib 

en daar een half uurtje lezen. Er wordt gevraagd aan de ouders naar bijkomende boeken om 

de schoolbib verder aan te vullen. 

• Voor een gezin is de school nog op zoek naar ofwel een stapelbed en een gewoon 

eenpersoonsbed ofwel 3 eenpersoonsbedden. 

 

7. Werkgroep verkeer 

• De Strapdag is goed verlopen. 
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• In Oudenaarde worden in de omgeving van heel wat scholen de straat op een gelijkaardige 

en opvallende manier ingericht met groene zebrapaden en blauwe hekkens. Echter aan KBO-

Nederename, KBO-Ename en Freinetschool De Vier Tuinen werden deze wegmarkeringen 

niet aangebracht. Mevr. Katrien informeerde hiervoor bij stad Oudenaarde en heeft 

gevraagd om op zijn minst de hekkens aan de schoolpoort beter in de grond vast te zetten en 

om slagbomen te plaatsen aan het begin van de schoolstraat in plaats van de nadarhekkens. 

 

8. Koekenverkoop 

• De bestelbrieven zijn meegegeven met de kinderen en moeten op 30/09 terug binnen zijn. 

• Gert komt op 2/10 de bestelbrieven en het geld ophalen bij Mevr. Katrien. 

• Belangrijk om de levering van de koekendozen te controleren! 

• De koekenzakjes worden gevuld op 21/10. Mieke maakt een doodle op voor helpende 

handen. Ook vragen aan extra mensen die willen helpen vb. Andy S., Nico en Virginie. 

Mondmasker dragen verplicht en geen kinderen meenemen. 

• Koekenzakjes worden op 22/10 meegegeven met de kinderen. 

 

9. Werkgroep speeltoestellen 

• Nog geen offerte, maar wel een richtprijs ontvangen van Proludic: 10000 € – 15000 € incl. 

plaatsing: 

• Speeltoestel van ca. 10000€ =  8000 € speeltoestel + 2000 € plaatsing + 6% BTW 

• OC zal waarschijnlijk, met winst koekenverkoop, een bedrag van ca. 8500€ kunnen 

vrijmaken. 

• Mevr. Katrien stelt voor dat de school dan het resterende bedrag (ca. 2100€) voorschiet en 

dat het OC dan, met de inkomsten van latere activiteiten, dit terugbetaalt. Op deze manier 

kan het speeltoestel toch aangekocht worden en in gebruik genomen worden na de 

paasvakantie. 

 

10. Varia 

• Vraag van Catherina: opstarten van een WhatsApp-groepje met de leden van het OC. Mieke 

laat daarvoor een lijst doorgaan waarop iedereen die dat wil zijn/haar e-mailadres en 

telefoonnummer kan noteren. 

• Mevr. Katrien vraagt om enkel nog het e-mail adres katrien.desmet@kbonet.be te gebruiken. 

Het skynet-adres mag geschrapt worden. 

• Voor het Oudercomité wordt voortaan enkel nog oc.kbo.nederename@gmail.com gebruikt. 

• Workshop Leren-Leren is uitgesteld 

• Een ouder van een leerling wil de school financieel steunen, als bedanking voor de 

organisatie van kinderopvang tijdens de corona-lockdown. Dit bedrag kan mee aangewend 

worden voor de bekostiging van het speeltoestel. 

• Macro-spaarkaart: 

- Er staat 680 euro shoptegoed op de kaart. 
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- Frederik bezorgt de kaart aan Mevr. Katrien, zodat iemand van de juffen het 

sintspeelgoed kan aankopen en betalen met de spaarkorting op de kaart. 

- Best niet te lang meer wachten om spaartegoed op te gebruiken, want er zijn 

geruchten dat Macro bijna failliet is. 

• Tegen de volgende vergadering denkt iedereen al eens na over mogelijke en coronaveilige 

alternatieven voor de bloemenverkoop. Ideeën doorsturen naar voorzitters Frederik, Mieke 

en Catherina. 

 

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 17 november om 20 uur 


