
 

Vergadering Oudercomité (1)  14 september 2020 - 20u00 

   

Aanwezigen: Daisy, Fannie, Vicky, juf Anne, juf Lien, juf Kayley, juf Jana, Ilse, Claire, Ann, Kevin, 
Birgit, Hanne, Annelies, Ann (contactouder), Valerie, juf Eveline, directeur Armand en Thisia 

Verontschuldigd: Leen  
 

✓ Corona-maatregelen werden kort toegelicht 

✓ Woordje van Claire en Ilse  naar aanleiding van afscheid uit het bestuur– ook bedanking van Leen 
(ze is afwezig door familiale omstandigheden) 

✓ Woordje van de directeur 

o Grote school: ±433 leerlingen op school, ± 45 personeelsleden 

o Oudercomité (OC) is de schakel tussen school en ouders. 

o Weinig activiteiten door COVID-19 pandemie, het wordt een bijzonder jaar. 

✓ Kennismaking met nieuwe leden  

✓ Vorming nieuw bestuur – Vraag voor goedkeuring van alle aanwezigen 

o Voorzitter: Thisia Cosyns 

o Secretaris: Eva Peirsman 

o Penningmeester: Fannie Kennis 

o Aankoop: Daisy Van de Vijver 

o Vrij bestuurslid: Vicky Janssen 

o Alle aanwezigen kunnen zich vinden in de samenstelling van het nieuwe bestuur. 

✓ School wordt in de bloemetjes gezet owv het speelplein, de graffiti, … 

o De directeur is blij met dit compliment en zal dit doorgeven aan het schoolteam, ze 
hebben hier hard voor gewerkt.  

✓ Pipowagen (twv ongeveer 6000 euro) 

o Wordt geschonken aan de school door het gehele oudercomité. 

o Plaatsing wanneer? Sterke papa’s/mama’s zullen nodig zijn. 

o Weekend 24-25 september zal pakket geleverd worden? Alle materiaal zou er in zitten. 

o Fundament dient gelegd te worden door de gemeente. 



✓ Welk statuut hebben we als OC? Hoe positioneren we ons tov de schoolraad – heeft het zin om 
ouderraad te worden? Het OC gaat opzoek naar een jurist onder de ouders die dit voor ons kan 
bekijken.  

✓ Campagne nieuwe leden + communicatiemethode van het OC  

o Communiceren van activiteiten: wat gebeurt er met het geld? 

▪ Vraag van ouder (Kevin): wanneer komt er communicatie over opbrengst van de 
fuif ?  

o Betrokkenheid ouders verhogen, want we vertegenwoordigen de ouders. Een OC voor en 
door ouders. 

o Website: www.ocknots.be  

▪ Verslagen: korte inhoud van de verslagen van de OC-vergaderingen zullen op de 
site gepubliceerd worden. 

o Invoeren nieuwsbrief OC?  

▪ Hoe verdelen aan de ouders? Via mail van de school op andere dag dan vrijdag.  

o Opmerking van de school 

▪ Veel mails (van verenigingen, vrijdagmail, weekbrief, blogs – digitale 
communicatie door corona): idee van schoolteam: helder communiceren via 
geijkte kanalen 

▪ Soms foute gegevens via klas-whatsapp…: school is hier duidelijk in, dit is info van 
de ouders en wordt niet aangestuurd door de school 

✓ Oplijsten van gegevens contactouders  

o Invoegen gezamelijke WhatsApp met alle contactouders + bestuur OC 

o GDPR in orde brengen 

✓ Discussie omtrent attenties voor leerkrachten 

o Hiervoor zal een ouderbevraging opgesteld worden  

✓ Communie – Lentefeest 4 oktober 

o Idee naamsverandering: eersteleerjaarfeest? 

o Receptie afgelast → dus alternatieve attentie voor de feestgangers  

o Datum 20-21? Niet gekend? 

✓ Wijn- en wafelactie (eindejaarsactie) 

o Voorstelling eventuele nieuwe wijn (droge/zoete witte wijn, rode wijn, rozé wijn)? 

o Timing 

▪ Uit te delen week 26 oktober tot 31 oktober (= week voor herfstvakantie)? 

o Hoe regelen? 

▪ Op afspraak .  

✓ Sint-Maarten  

o Contact met veiligheidscel voor eventueel pannenkoeken doneren verpakt?  

o Alternatief: doos met koeken? 

o Voor leerlingen: alternatief voor grielen, wordt aan gewerkt door de school/gemeente 



✓ Traktaties voor verjaardagen: uitleg door directie: niet toegestaan  

✓ Sinterklaas → wat met cadeau voor het schoolteam? Zo snel mogelijk te beslissen 

o Traditie = 150 euro per leerkracht: vrij te besteden voor klas 

✓ Activiteiten die NIET zullen plaatsvinden of later zullen doorgaan  

o Lindenlaanschool 150 jaar 

▪ School bestaat eigenlijk al langer, 1881 (?): grond gekocht, gebouw gezet 

▪ Idee van schoolteam: invulling in corona-tijden: school met een verhaal 
(historisch), taalonderwijs, universele waarden meegeven 

▪ Banner op de school 

▪ Wrsch 150 + 1  zal gevierd worden 

o Halloweenhappening (CXL) 

o Vijdjaar (uitstap met school) 

▪ Zoekfietstocht met 2 klassen: met fiets/bezemwagen – 35 km: datum? School zou 
mss begeleidende ouders uitnodigen. 

✓ Schoolfeest  

o Datum 5 juni maar nog niet beslist of dit kan doorgaan  

✓ Voorstel voor eventuele nieuwe activiteiten 

o Kerstschoolfotoshoot – schoolfoto in kerstsfeer? 

▪ OC gaat op zoek naar een bereidwillige fotograaf 

o Andere ideeën vanuit OC?  

▪ Spaghetti-sauzen verkoop? 

▪ Ontbijtmanden? 

▪ Tekeningen → kaartjes van maken? 

▪ Iets met Pasen - paaseitjes 

▪ Pannenkoeken verkopen - Lichtmis 

✓ Data volgende vergadering(en) 

o 6x samenkomen niet nodig wrs in dit Corona jaar  

o Wat kan besproken worden tijdens OC? Pedagogisch projecten (bv visie rond pesten) 

o Grote varia-punten graag op voorhand bekend maken aan school/bestuur 

✓ Varia 

o Toiletten meisjes LO: niet ok? 

▪ Deuren gaan niet dicht? Moeilijk proper te houden 

▪ Lichten zouden wel werken. 

▪ Directie verstaat de opmerking, hij moet echter melden dat er niet meer in dit 
sanitair blok mag geïnvesteerd worden (zal vervangen worden door nieuw sanitair 
binnen ± ongeveer 1 jaar.  

▪ Vraag ouder: En wat met oplapwerk? Mag dit? Directeur zal het nakijken 

▪ Te bekijken wat er scheelt? Te veel tumult misschien ook? 



o Zullen er nog activiteiten georganiseerd worden ikv brede school? Zoals Bodymap? 

▪ Wordt georganiseerd door gemeente 

▪ Oproep: je kan je opgeven bij gemeente om vrijwilliger te zijn (ikv brede school): 
bv grootouder kan dit doen voor school van kind 

▪ Over de middag bestaat het schaken 

o (on)zin van huiswerk? 

▪ Studie:  

• zou misschien kunnen dienen om leerrijke zaken aan te bieden (koor, 
blokfluit, schaken, dansen…) ikv ontwikkeling van kinderen in de brede zin 
van het woord 

• soms zoeken LK’n nu werk om de studie op te vullen… 

o Digitale agenda 

▪ Zorgen dat iedereen mee is: leerkrachten bevragen dit bij ouders 

✓ Dag van de leerkracht 5 oktober → Goodiebag ? 

o Birgit kan via haar werk mss zorgen voor mooie, stoffen en gratis       zakken! 

o Wat steken we erin? 

▪ Wat kunnen we gratis krijgen via sponsoring? 

• Aveve? 

• Staaltjes van handcrème? Ouder (Annelies) bevraagt dit op haar werk 

• Mag stuk fruit? Bij groenten en fruit Caroline 

 

 

Ronde van de tafel 

✓ Opnieuw in te voeren mits geen te grote thema’s (zullen naar volgende vergadering geplaatst worden) 

✓ Grote thema’s dienen op voorhand door gegeven te worden  

 

Volgende vergaderingen  

DATUM: TE BESPREKEN: 

✓ Oktober TBA Cfr supra - Sint – Maarten & eventuele Kerst-fotoshoot  

✓ November ? Eventuele activiteit voorjaar 2021 

✓ Januari?  Carnaval & schoolfeest (+ nieuwsjaardrink leden oudercomité) 

✓ Maart ?  Schoolfeest & Communies 

✓ April ?  Schoolfeest & Communies  

✓ Mei?  Evaluatie schoolfeest, planning afsluiter & Proclamaties 


