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	Verslag	Oudercomité	Vergadering	23	oktober	2017	

Aanwezigen	

Meester	Eric,	juf	Ann	Vrebos,	juf	Elke,	Ward,	Kiki,	Inge,	Katrien,	Inne,	Isabelle	B.,	Elke,	Benny,	Marjan,	
juf	Cindy,	Sofie,	Tinne,	Hans	

Agendapunten	

Ø Goedkeuring vorig verslag 

Ø Werkgroep mobiliteit (Eric, Ann V., Elke) 

ð Als eerste wil de WG het thema verkeer doorheen het jaar laten lopen en elke klas (dit kan 
ook voor kleuters) iets laten uitwerken, zodat elke kind/elke klas een eindresultaat heeft 
(bijv voetgangersdiploma, medaille etc). In mei zou elke lessenreeks gefinaliseerd worden 
met het levend verkeerspark. Door met mappen van VSV te werken, zorgen we voor 
“verticale samenhang” en bewaken we de leerplandoelstellingen verkeer doorheen de 
verschillende leerjaren.  Er zitten 10-15 activiteiten per map/leerjaar en er zou een minimum 
van 5 activiteiten per leerjaar per schooljaar uitgevoerd worden. Het oudercomité stemt 
unaniem in deze mappen te sponsoren. Er is reeds een ‘nulmeting’ gebeurd, zonder ouders 
te verwittigen werd geteld hoeveel kinderen met fietshelm en/of fluovestje naar school 
komen.  Dit aantal was redelijk laag.   

ð Daarnaast een actie rond de donkere maanden: Helm op fluo top! 
Stickers sparen tot ze vol is, volle kaart = ticket zoo of Planckendael  
Hiervoor vindt er een spectaculaire startactie plaats de 2de dinsdag na de vakantie. We 
willen met lkn en ouders aan poort staan om kwart voor acht, 2 aan lagere school en 2 voor 
kleuterschool.  Meer details verklappen we niet.  Dezelfde dag wordt brief met uitleg rond 
deze actie aan ouders gegeven via Gimme 

ð Met de paasactie zal er rond goed parkeren actie gevoerd worden, maar dit jaar met de 
nadruk op het parkeren positief te beoordelen; wie goed parkeert krijgt paaseitjes op 
parking met veel schwung errond! 

ð Er wordt met de leerkrachten nagedacht hoe ze de verkeerssituatie zien, tijdens en na de 
bouw kleuterschool, dit zit nog in brainstormfase.  Vanuit WG worden reeds enkele ideeën 
geopperd: alles vanuit nieuwe poort, voorstander van kiss&ride zone, misschien 
1richtingsverkeer tijdens bepaald uren, cfr Everberg.  Vanuit gemeente komt 
mobiliteitsoverleg waar lkn en ouders aan moeten deelnemen. Stand van zaken wordt 
nagevraagd bij de gemeente. 
We willen als OC hier ook voorstellen voor lanceren tijdens een brainstormsessie volgende 
vergadering.   
De buurtbewoners moeten ook betrokken worden zodat voorstellen vanuit deze drie 
partijen samengelegd kunnen worden om eventueel samen te bespreken met de 
gemeente.  

Ø Werkgroep Lichtjeswandeling 

ð Met dit gebeuren willen we samen met andere verenigingen iets doen om het dorpsleven in 
Meerbeek  te stimuleren. Betrachting is dan ook niet om hiermee geld in te zamelen, wel 
om in het dorp iets leuks voor onze kinderen te organiseren. DKS en de Zevenslapers zien 
dit reeds zitten en andere verenigingen moeten nog gecontacteerd worden. 

ð Een eerste voorstel vanuit de WG om dit op 13 januari te laten doorgaan wordt van tafel 
geveegd omdat er op die dag het personeelsfeest van de gemeente plaatsvindt.  We willen 
uiteraard graag dat ook lkn die willen en andere Meerbekenaren van de gemeente op dit 
lichtjesfeest aanwezig kunnen zijn en dus is het nieuwe voorstel 27 januari 
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ð Onder andere door de nieuwe datum zal de WG de locatie herbekijken. Mogelijkheden zijn 
de parochiezaal met tuin, de zevenslapers, parking Delhaize of voetbal kantine, liefst niet 
op de school omdat we dit event echt los van de school willen koppelen. 

ð Wie zin heeft kan op 25 november deelnemen aan de lichtjeswandeling in Erps-kwerps om 
ideetjes op te doen, vanuit de WG gaat er alvast een afvaardiging. 

ð Is er een budget voor aankopen van lichtjes etc;?  Best eerst in kelder kijken, want daar 
liggen nog lantaarns of fakkels, andere aankopen zullen later besproken worden. 

Ø Werkgroep Koca 

ð Beestig Bezoek: contract in orde 

ð Spel met lokale/politie/labo/brandweer over alle klassen heen: politie gecontacteerd maar 
wordt nog bespreken – Elke volgt dit verder op.  Dit zou zowiezo in de lente/zomer zijn: 
laatste week van juni bijvoorbeeld.  2de en 3de week van juni zijn het toetsen.  Brandweer 
wordt pas gecontacteerd eens rest in orde is. 

ð Stages en opdrachten GIP school Inne liggen voor dit jaar al vast, voor volgend jaar op tijd 
aankloppen.  Juf Annelies organiseert ook activiteiten ivm sport als we hierrond iets willen 
doen kunne we ook eens bij haar langsgaan. 

Ø Werkgroep Quiz 

ð Vragen zijn reeds in orde, qua niveau zit het goed! 

ð Affiche is klaar, flyers na herfstvakantie bussen + meegeven (payconic icoon toevoegen en 
facebook duim) 

ð Prijzen: per tafel 1 zak met meerdere prijzen, reis als hoofdprijs, hier wordt nog verder voor 
rondgekeken. Degustatieprijs voor wie meeste geld uitgeeft. 

Ø Werkgroep Restaurantdag 

ð Thema ‘De Werf’ met dito aankleding (helmen of fluovestjes voor opdieners en afruimers in 
andere kleuren etc.) 

ð De menu van dit jaar wordt veranderd naar mosselen met ook wel balletjes in tomatensaus 
en vol-au-vent voor wie geen mosselen lust.  Vermits mosselen een grote aankoopwaarde 
hebben, willen we graag een idee hebben hoeveel we moeten voorzien. Daarom hebben 
we beslist om met vrijwillige voorinschrijvingen te werken met korting voor wie op voorhand 
betaalt.   

ð Volgende opmerkingen/raadgevingen worden gegeven aan de WG: CSK heeft een 
tafelschikking (op drive)waar karren overal tussen kunnen, er moet genoeg volk voorzien 
worden om op te ruimen, kassa misschien in 2 splitsen om opstopping te voorkomen, s’ 
avonds in 2 shiften werken.  Er zijn ook enkele bedenkingen ivm drankkaarten en 
reserveren.  Dit wordt allemaal verder opgenomen door de WG. 

Ø Varia 

• Kelder uitkuisen: inventaris online aanpassen, Jaan, Sofie, Tinne en Mieke helpen mee met 
kern.  Opmerking binnen enkele maanden gaat school ook opruimen en kunnen we hulp 
vragen van de gemeente. 

• Chiro Everberg vraagt om briefje uit te delen aan alle klassen in de lagere school voor 
vriendjesdag op 15 oktober.  Er wordt nagekeken wat er juist besloten is in jeugdraad en 
verder opgevolgd. Update: sinds verschillen jaren mogen briefjes inderdaad niet meer 
uitgedeeld worden in Kortenberg, deze regeling kwam er op expliciete vraag van de scholen. 
Op zich mogen de jeugdbewegingen zich wel komen voorstellen. Dit werd ook zo aan Chiro 
Flurk doorgegeven. 

• Opmerkingen over Gimme bundelen, volgende vergadering kan Tony langskomen.  Volgende 
vragen doken reeds op: kan Gimme ook iets opslagen in outlook agenda? Veel herhalingen. 
Kan een algemene boodschap 1 maal verstuurd worden ipv per klas.  Hiervoor nog eens email 
rondsturen om nog meer vragen te kunnen bundelen. 

• Flyerrondes moeten bekeken worden, zodat die zeker in orde zijn voor de quiz 
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• Oproep tot deelname aan de Warmste Week koekenbak: Dit kunnen we doen met de 
overschot van pannenkoekenbeslag welke we vorig jaar gekregen hebben.  Juf Cindy denkt er 
nog verder praktisch over na of we op school bakken of de ouders dit thuis laten doen 
bijvoorbeeld; 

• Isabelle B zorgt voor enkele kopies van straatplannen voor de workshop mobiliteit tijdens 
volgende OC vergadering. 

• Een ouder uitte de bezorgdheid rond het tabletgebruik tijdens het medisch onderzoek, zijn hier 
geen alternatieven voor?  De leerkrachten melden dat het lokaal heel klein is en er dus heel 
weinig ruimte is om daar iets zinnigs te doen, vandaar dat de tablet uitzonderlijk mocht 
meegenomen worden.  De leerkrachten merken op dat opmerkingen rond het medisch 
onderzoek reeds vanuit de school werden aangekaart bij het CLB.  Dit wordt ook eens 
nagevraagd bij dienst onderwijs van de gemeente. 

• Een ouder wil graag een update rond het project pesten dat enkele jaren geleden gestart werd.  
Bij een volgend oudercontact willen we dit zeker op de agenda zetten. 

• De Verenigingsraad gaat door op 30 november 2017 om de kalender van 2019 vast te leggen.  
Daar voorzien we een afvaardiging om de data van 2019 te kunnen vastleggen (restaurantdag, 
quiz etc). 

	

Volgende	vergadering	

De volgende vergadering is gepland op dinsdag 12 december om 20:00. 

Ø Kalender  

ð 2	december:	Quiz	
ð 12	december	OC3	
ð Midden	 januari:	 nieuwjaarsdrink/lichtjeswandeling	 te	 organiseren	 samen	 met	 andere	

Meerbeeks	verenigingen.	
ð 17	januari	2018:	OC4		
ð 23	februari:	peuterborrel	+	voorbereiding	restaurantdag	
ð 24	februari	2018:	restaurantdag	
ð 8	maart	2018:	OC5	
ð 16	april	2018:	OC6	
ð 2	juni:	schoolfeest	
ð 5	juni	2018:	OC7	
ð 15	juni	2018:	teambuilding	

 


