
 

 Vergadering Oudercomité 3 01 februari 2021 - 20u00 

Aanwezigen:   Thisia Cosyns, Eva Peirsman, Fannie Kennis, Daisy Van De Vijver, Vicky Janssen, Directeur Armand Vyt, juf 

Kim De Graef, Meester Dieter Jacobs, An Van Walle, Hanne Dillen, Ann Bals, Mieke Bosman, Annelies 

Lievens, Veronique Heyndrickx  

Verontschuldigd: Kevin Bockstael, Leen Gillis 

 

✓ Sinterklaas  

▪ Centje gesponsord naar alle klassen toe. Leerkrachten brengen in de loop van het schooljaar hun 

aankoopbonnetjes of een kopie hiervan binnen bij het OC.  

✓ Dag van de Directeur – 31 januari 21  

▪ Leerkrachten staken een originele ‘dag van de directeur’ in elkaar met doe-opdrachten en attenties. 

▪ De directeur werd tevens verrast met een notaboekje voor de gouden momenten van de Lindenlaan en 

een boekenstaander voor zijn bureau.  

✓ Verloop verdere schooljaar 

▪ Code oranje: alle feesten (grootouderfeest, carnaval, schoolfeest) en extra-muros activiteiten zijn 

momenteel afgelast. 

▪ In kader van contacttracing dienen leerlingen een vaste plaats te hebben in de klas, dit is niet evident ivm 

co-teaching. 

▪ Verjaardagen van de kinderen worden zeker wel gevierd, echter zonder traktatie. 

▪ In principe zullen alle verdere activiteiten van of met het OC niet doorgaan.  

✓ Communie/Lentefeest 2021 

▪ Zal doorgaan op zondag 13 juni. Er wordt op latere datum bekeken wat kan en mag vanuit de school.  

▪ Receptie zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, misschien is een alternatief (kaartje, video-boodschap, een 

attentie – maar dan zonder eten) mogelijk. 

✓ Leerkrachtenbevraging  

▪ Het leerkrachtenteam (33 leerkrachten vulden deze enquête in) kon vorige week een anonieme bevraging 

invullen. OC Knots scoorde zeer goed: het OC wordt als waardevol voor de school bevonden.  

▪ De andere resultaten dienen nog verder bekeken te worden met het leerkrachtenteam. 

 

✓ Ouderbevraging 

▪ Er zal dit schooljaar (datum te bepalen) nog een vrijblijvende ouderbevraging verstuurd worden naar alle 

ouders van de school. 

▪ Onderwerpen zijn o.a. werking v/h OC – toekomstige activiteiten, cadeau’s leerkrachten.  

▪ Hiervoor werd reeds een document opgesteld. 



▪ Afhankelijk van het aantal ingevulde enquêtes, zullen we bekijken welke conclusies er kunnen getrokken 

worden en of er adviezen kunnen geformuleerd worden. 

▪ Opmerking Armand: leerkrachtenbevraging was 40 vragen, toch lang over nagedacht. Hoe zullen we 

iedereen (of toch zo veel mogelijk ouders) bereiken? Commentaarsectie is ook heel nuttig (ook ivm 

interpretatie van de enquête achteraf). 

▪ Lanceren via weekbrief, facebookpagina, via whatsapp? 

▪ Anonieme enquête + vraag naar klas (bv: 1B….) 

▪ Graag algemene opmerkingssectie op het einde? 

▪ Google forms zou niet toegankelijk zijn voor iedereen: toch best survey monkey? 

▪ Oproep naar 2 of 3 ouders binnen het OC die deze bevraging willen testen: Hanne Dillen, Ann Bals, An 

Van Walle  

✓ Meisjes toiletten 

▪ Toiletten zijn echt aan renovatie toe. De toiletten laten te wensen over.  

▪ Men zou heel het sanitair gedeelte vernieuwen, er loopt een dossier (aan de gemeente), maar wanneer 

komt dit in orde? Dit lijkt geen prioriteit voor de gemeente? OC zet best zijn schouders hieronder. 

 

✓ Speeltijden 

▪ Nieuw materiaal werd aangekocht door het OC voor de kast op de speelplaats Lagere School  

= ping pong pallets & balletjes + nieuwe plastic ballen  

= grote elastieken, knikkers + zakjes  

 

✓ Pipowagen 

▪ Ondertussen opgebouwd en voorzien van roofing. Dient enkel nog geschilderd te worden. Te wachten 

op betere weersomstandigheden.  

▪ Idee: dit zou een rustzone kunnen zijn voor kinderen, graag dagelijks te gebruiken. 

▪ Afwerking: Vloer erin, aankleding (gordijnen), meubilair (?) 

▪ Naambordje te voorzien? Naam voor pipo-wagen? Geschonken door OC KNOTS. Laten graveren door 

zelfde persoon die de wegwijzers maakte? 

▪ Interieur dient nog gekozen te worden. OC is momenteel in overleg met de school.  

▪ Officiële opening zou leuk zijn, “persmoment”, de Wase/Beverse Klok? 

▪ Rodeneuzendag: opbrengt werd gebruikt voor KIVA-lokaal, inrichting van afdak, refter werd 

gecompartimenteerd, speeltuigen voor kleuters (huisje, zandbak). Juf Stephanie beheert deze 

boekhouding. 

 

✓ Paasactie  

▪ Er wordt overwogen paaseitjes (van Hamlet) te verkopen: 1 zak van 1 kg, doosje van 3 paaseitjes, 1 

doosje. 

▪ Wel volgens strikte voorwaarden: moet via online verkoop gebeuren en via afspraak 

▪ Uitdelen: buiten mag ikv corona-maatregelen (echter regenopties te voorzien), uitdelen binnen: mag niet 

als de kinderen in het schoolgebouw zijn.  

▪ Vooraf dient een actieplan voorgelegd te worden aan de veiligheidscel van de gemeente 

▪ OC opteert om deze te laten verdelen via de boekentassen van de kinderen in de mate van het mogelijke. 

 



✓ Kaartenverkoop  

▪ Misschien beter later, misschien te veel in combinatie met paaseieren? 

▪ Kind maakt een tekening: daar wordt een set van gemaakt met 8 dezelfde kaarten 

→ verjaardag of kerst? Meningen zijn verdeeld.  

 

✓ Nieuwsbrief 

▪ Er zal in de loop van deze maart een nieuwe nieuwsbrief uitgestuurd worden. 

 

✓ Nog ideeên voor verdere activiteiten?  

→ zoektocht? Wanneer? Prijzentafel? 5 km? 

 

✓ VARIA 

 

o einde schooltijd GBS Lindenlaanschool en VBS De Wegwijzer: zorgt voor 

botsingen tussen ouderstromen: hoe op te lossen? Te signaleren bij Evert 

(wijkagent)? 

o Vaste fietsenberging zal komen op de parking aan de school. 

o 150 jaar lindenlaanschool + 1 jaar? Nog onduidelijk… 

o Vyt-jaar: in de lagere school wordt hier wel rond gewerkt. 

o Verslagen van OC zullen te vinden zijn via onze website: www.ocknots.be 

 


