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Oudercomité 
KBO-Nederename 
 

Verslag Oudercomité 

Dinsdag 18 juni 2019, 20 uur 

Aanwezig Verontschuldigd Afwezig 

Frederik (voorzitter) Debbie (secretaris & penning)  

Tine (verslag) Inge  

Werner Dieter  

Stefaan Evi  

Maxime   

Kathleen   

Mevrouw Katrien   

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

• Verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd 

• Aantal kleine aanpassingen 

• Mevrouw Katrien past aan en plaatst dit verslag op de schoolwebsite 

 

2. Nieuws van de school 

• Juf Mien (zorg): 

o In zwangerschapsverlof t.e.m. september; 

o Geen vervanging meer voor dit schooljaar; 

o Voor september 2019 wordt vervanging gezocht; 

o Na zwangerschapsverlof zal juf Mien 3 maanden halftijds werken. 

• 5de en 6de leerjaar gaan in laatste schoolweek op zeeklas 

• Op donderdag 20/06/2019 om 19u is het plechtige proclamatie voor de 6des. 

• Volgend schooljaar: 

o 3 kleuterklassen, maar verdeling staat nu nog niet vast: peuterklas 23 lln, 1ste kleuter 

15 lln, 2de kleuter, 15 lln en 3de kleuter 24 lln 

o 6 klassen lagere school 

o Het is nu nog niet gekend welke leerkrachten er voor de klas zullen staan. 

• Resultaten enquête: 

o 123 personen hebben enquête ingevuld 

o Veel mensen hebben 3 en 4 (hoge score) aangeduid en zijn dus tevreden 

o Ook aantal verbeterpuntjes: 
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▪ Betrokkenheid bij werking school: aantal mensen duidden een 1 en 2 aan 

(lage score) en geven zo aan zich weinig betrokken te voelen bij de werking 

van de school. 

-> KBO Nederename zal daar extra aandacht aan besteden om meer mensen 

in de klas/school te betrekken. Zo zal begin volgend schooljaar “helpende 

hand” geïntroduceerd worden, waarbij ouders kunnen meegeven vb. wat 

hun hobby/beroep is, waarover ze in de klas eens willen komen vertellen of 

ze willen meefietsen met de leerlingen naar een buitenschoolse activiteit of 

ze de kinderen willen mee begeleiden bij bv. de sportactiviteit Rollebolle,…  

▪ Betrokkenheid bij werking OC: 40 mensen geven een lage score (1 en 2). 

-> Het OC zal daar extra aandacht aan besteden en op de schoolactiviteiten 

een extra woordje uitleg geven over de werking van het OC. Voorstel voor de 

infoavonden in augustus: de jaarlijkse brief aan ouders over OC upgraden 

met kort woordje uitleg over werking OC, tijdens receptie de aanwezige 

ouders actief en persoonlijk aanspreken en hen werking van OC uitleggen, bij 

voorstelling leerkrachten kort wat uitleg geven over werking OC. Kathleen zal 

zich hiervoor engageren. 

▪ Voldoende speelmogelijkheden op speelplaats: 25 personen geven een lage 

score (1 en 2) 

-> er komen nieuwe speeltuigen, maar nog niet direct. Eerst worden de 

nieuwe afdaken van de speelplaatsen gebouwd. Speelplaats kan niet 

uitbreiden (ligt teveel ingesloten tussen bebouwing), maar de beschikbare 

ruimte wordt zo goed mogelijk gebruikt. 

o Ouders geven de school een pluim voor: goede reputatie, goede ontvangst, respect 

voor de kinderen, topkwaliteit, openstaan voor zorgkinderen, zorg en geduld van de 

leerkrachten, vriendelijkheid, kinderen die anders zijn, veilige schoolomgeving. 

o Sommige personen gaven opmerkingen over : leerlingeninfo beter doorgeven bij 

overgang naar hogere klassen, maaltijden, schoolfeest optreden door de kinderen, 

speelplaats met meer groen en speelmogelijkheden, zandbak en fietsenstalling, 

schoolreis en uitstappen. 

• Er werden 4 stevige banken aangekocht voor onder het afdak, met daaronder 

speelgoedkoffers. Kostprijs 1200 euro. 

• Bouw nieuwe afdaken speelplaatsen: 

o 1 juli 2019: startvergadering voor de bouw van nieuw, groot afdak op beide 

speelplaatsen. 

o Zandbak en fietsenstalling zullen aangepakt worden bij bouw nieuw afdak en 

nieuwbouw appartementen. 

o Regenwateropvang: op nieuwe afdaken zal een groendak aangelegd worden, anders 

moesten de speelplaatsen volledig opengebroken worden voor het plaatsen van 

regenwaterputten. 

• Extra pedagogische studiedag aangevraagd en gekregen. 

• 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 
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3. Info werkgroep verkeer 

• In mei werd 1 fluo-veiligheidsmannetje gestolen. 

• Frederic stopt als gemachtigd opzichter, Nini en Patrick bouwen af 

-> Nog eens een warme oproep voor extra gemachtigd opzichters die de kinderen veilig de 

straat willen overbrengen. 

• Mark heeft een artikel geschreven voor de schoolkrant De Spreekballon over zijn 

vrijwilligerswerk als gemachtigd opzichter. 

 

 

4. Info openklasavond volgend schooljaar 

• Op woensdag 28/08 om 19u voor kleuters, 1ste en 2de leerjaar 

• Op donderdag 29/08 om 19u voor 3de leerjaar tot 6de leerjaar 

• Voorstel om dan ook kort wat uitleg te geven over de werking van het OC. 

• Na de infoavond kunnen de ouders kennismaken met het oudercomité bij een glaasje: 

- Boodschappen bestellen via Collect & Go door Kathleen 

- Boodschappenlijstje zit bij Debbie (opsnorren via rekeningen Colruyt van vorig jaar) 

- Dranken vooraf koel zetten 

- Evi kijkt in kelder voor herbruikbare wijnglaasjes 

- Spuit- en platwater, fruitsap in kartonnen of herbruikbare bekers 

- Aanwezig om 19u15 om tafels klaar te zetten 

- Frederik maakt doodle op voor helpende handen op infoavonden 

• Kathleen en Tine passen de brief van het OC aan met duiding over de werking van het OC, 

vb.: 

- Slagzin toevoegen, of ‘Wil je meedenken over…, wil je meer betrokken worden 

over… wil je meer horen over…’, 

- Wij brengen ook geld in het laatje: aankoop tablets, bibbox, opbrengst quiz gaat naar 

zeeklas 5de en 6de leerjaar,… Momenteel sparen we voor een mooi, nieuw 

speeltoestel. 

- We onderhouden het bomenparcours en de ecologische schoolmoestuin. 

 

 

5. Planning activiteiten OC volgend schooljaar 

• Koekenverkoop: 

- Afgelopen jaar 1553,66 € netto winst 

- Koeken terug bij Lotus bestellen aan 4,04 € per pakket voor 20 eenheden. 

- Meer koeken in pakket dan vorig jaar. 

- 540 pakketten bestellen 

- Aanbevolen verkoopprijs door Lotus is 8 €/pakket voor 20 eenheden. Vorig jaar was 

dit 7 €/pakket voor 17 eenheden. 

- 20/09/2019: brieven voor koekenverkoop meegeven aan leerlingen. In deze brief 

meegeven dat er extra/nieuwe koeken in het pakket zitten. 

- 4/10/2019: brieven met bestellingen terug op school 
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- 23/10/2019 om 18u30: koeken inpakken 

- 24/10/2019: koeken meegeven aan leerlingen 

• Bloemenverkoop: 

- Afgelopen jaar 1244 € netto winst 

- Frederik neemt contact op met bloemenleverancier die Mevr. Ingrid voorstelde 

- Voorverkoop na schooltijd op 14/02/2020 

- Huis aan huisverkoop op 15/02/2020 om 9u. 

• Lentequiz 2de editie: 

- Afgelopen jaar ±1000 € netto 

- Quiz zal doorgaan op 20/03/2020 

- Stefaan doet de organisatie 

- Michiel (neef van Mevr. Katrien) zal quiz in elkaar steken met inbreng van OC-leden 

• Planning activiteiten school: 

- Kaas- en wijnavond: 24 en 25/01/2020 

- Grootouderfeest lagere school: november 2019 

- Tekenfund: december 2019 

- Schoolfeest: datum en formule liggen nog niet vast. Nog niet zeker of het doorgaat. 

Misschien iets alternatiefs: vb. ouders komen kijken naar werkjes van leerlingen in de 

klassen. Moet nog uitgewerkt worden. Geen opbrengst aan koppelen. 

 

 

6. Data OC volgend schooljaar 

• Vergaderingen op dinsdag-, donderdagavond i.p.v. maandagavond: 

- Donderdag 19/09/2019 

- Dinsdag 19/11/2019 

- Dinsdag 14/01/2020 

- Dinsdag 31/03/2020 

- Dinsdag 16/06/2020 

 

 

7. Leden OC volgend schooljaar 

• Potentiële nieuwe leden: 

- Gert Van Eetvelde 

- Ouders van Noa Verbeurgt 

- Ouders van Elena De Mets 

- Andy Simoens 

- Catherina 

• Frederik gaat nog eens babbelen met potentiële nieuwe leden. 

• Wie neemt rol van voorzitter op voor volgend schooljaar? Frederik 

• Dank aan alle leden van OC om aanwezig te zijn en te helpen op alle activiteiten! 
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8. Varia 

• Contactgegevens (telefoonnummer) van Inge Bostyn staan nog op de schoolwebsite. Mevr. 

Katrien laat dit aanpassen. 

• Oud-leden van OC uitnodigen op activiteiten. 

• Wie kan de kinderfietsjes herstellen en andere gewone klusjes doen op school? Opi is ernstig 

ziek en kan dit niet meer. 

 

 

9. Afsluiting van werkjaar 2018-2019 

• Bedankt aan alle leden van het OC. 

• Volgend jaar iedereen opnieuw op post! 

 

 

 

Volgende vergadering gaat door op donderdag 19 september 2019 om 20 uur 


