
 

 Vergadering Oudercomité 2 27 Oktober 2020 

  20u00 

Aanwezigen:   Thisia Cosyns, Daisy Van de Vijver, Fannie Kennis, Eva Peirsman, Vicky Janssen, Vicky Van Vossel, Leen Gillis, 

An Van Walle, Romina Van der Linden , Ann Bals 

 

Agenda 

✓ Evaluatie 1 ste vergadering OC 

 Time-management: doel toch stoppen om 22u, afhankelijk van thema’s kan het uitlopen 

✓ Dag van de Directeur – 31 januari 21  

Ideetjes zijn welkom  

✓ Communie/Lentefeest  

1. koeltasjes besteld, te vullen met water, appel en zakje chips (Daisy en Fannie zorgen hiervoor)  

Zakje bedeeld, eten is apart gezet, wordt een dezer dagen opgegeten. 

Heel erg geapprecieerd 

✓ Wijn en Wafel actie  

1. Ophalen wijn: wanneer? 

Verloopt vlot.  

Opbrengst: €11.000 → +/- € 5.000 winst. 

- Online 

- Aantrekkelijk formulier (met foto) 

- Formulering ‘raar jaar’ 

- Herinnering klasgroep. 

✓ Sint Maarten 

- Gaat niet door. Kan niet gevierd worden, Sint maarten comité → snoep wordt mss verdeeld op de 

scholen. Snoep aannemen en verdelen op school is wat contradictorisch. Mogelijks schenken. Nog te 

beslissen door school. 

- Initieel idee om pannenkoeken in voorverpakt de voorzien. Maar kan dus niet doorgaan. 

- Feest met lied & hoeden te maken. Veel afwezigen qua leerkrachten – Geen prioriteit. 

 



✓ Halloween  

We vieren vrijdag Halloween (spel, verkleden, verhalen, Coronaproof per klasbubbel); focus op onderwijs, inhalen 

van lessen 

✓ Sinterklaas  

Centje gesponsord naar alle klassen toe. Wie reeds budget nodig heeft, mag dit doorgeven aan OC Knots. 

✓ Werken met vaste lay-out communicatie – Lettertype is Gill Sans Nova 

✓ Website – Facebook  

- Groepsfoto oudercomité (corona-proof) – met naamvermelding 

- Aparte sectie op website voor bestuur? 

- Bevriende mama’s en papa’s toevoegen op facebook  

- Nieuw paswoord te maken van mail/facebook/website (?) 

- Toegang tot mailbox?  

 

✓ Dag van de leerkracht 5 oktober + dag van de kinderverzorging 12 oktober 

 

Heel fijn ervaren en enorm geapprecieerd door de leerkrachten en kinderverzorgsters 

 

✓ Meisjes toiletten 

- Sloten die niet goed werken. (vaak mee geprutst), duurt vaak wel eventjes vooraleer dit hersteld is. 

Termijn om dit aan te pakken duurt vaak lang. Vicky geeft dit nogmaals door aan Armand. Verbetering nu 

doordat de speeltijden meer verspreid zijn omwille van Covid. 

 

✓ Speeltijden 

- Vrijheid voor gebruik voetbalvelden. 

- Kiva-project (op basis van vertrouwen); Kader van afspraken. 

- Momenteel amper interventies van conflicten. 

- Weglopen van school heeft consequenties (ouders opbellen, politie indien nodig, …) 

- Meestal reden van verplaatsing van plaats A naar B. Van voetbalplein naar speelplaats heen en weer lopen 

(voor bv taak inhalen, logo, …) 

- FC bosdam toiletgebruik toegestaan. 

- Bij crisis situatie – buiten kader, met bepaalde consequenties. 

- Afspraken gemaakt met kinderen. 

- Loopt vlot op dit moment 

- Vechtspelletjes voornamelijk bij de jongere kinderen. Kdn worden hier zeker op aangesproken. Wordt 

meegenomen naar PV & KIVA team om te kijken naar wat er nog mogelijkse verbeteringen zouden 

kunnen zijn. 

- Zowel Vicky als Leen ervaren dit beiden als een grote verbetering naar vroeger toe. 

- Meer lkrn moeten toezichten doen, maar verloopt meer relaxt. Veel meer variatie qua speeltijden. 

- Palletjes + balletjes voor pingpong / Voetballen. Mousse balletjes, grote ballen. 



- Voornamelijk kleutertjes hebben nog wat materiaal nodig. Moet vooraf gekeurd worden naar veiligheid 

toe. 

- Doorgeven aan ouders –  suggesties van welke materialen na te vragen bij kleuterjuffen via juf Natasha. 

 

Verkeer op parking 

Verkeer op parking tot vlak aan poort – Enige alternatief is om de wijkagent daar te zetten. 

Vicky geeft dit nogmaals door. Alsook busparking. Door te geven bij Meldpunt / Raf van Roeije (hoofd dienst 

mobiliteit) 

 

✓ Ledenlijst + GDPR 

 

✓ Contactouders wordt bekeken. 

 

✓ Verjaardagsdata van lkrn. Thisia stuurt dit door naar Leen Gillis. 

 

✓ Kerstfotoshoot – shoot in pakket te reserveren met mogelijkheid tot bijbestellen 

Niet realistisch om dit te doen dit jaar. Mogelijks koppelen aan kersthappening op school.  

 

✓ Nieuwsbrief 

✓ Logo 

✓ Ouderbevraging 

✓ Cartoon stijl 

✓ Combinatie speelsheid & aandacht trekken zat goed, om aandacht te trekken. 

 

✓ Pipowagen 

Wachtende op verharding door de gemeente (redelijk wat afwezigen op deze diensten) , ook code oranje moet 

nog bekeken worden. Een extra zeil te voorzien om tijdelijk erover te leggen. Vicky vraagt na voor een zeil, 

afstemmen met preventiedienst. Mogelijks terug mogelijkheden tegen december/januari. 

 

✓ Opbrengst Fuif € 1607.12 

 


