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 Verslag Oudercomité Vergadering 17 januari 2018 

Aanwezigen 

Ward, Katrien, Benny, Marjan, Hans, Mieke, Wendy, Jaan, Anne-Leen, meester Tony, Katharina, 
Aïcha, Inne, Kiki, Inge, juf Ann, juf Cindy, Sofie, Tinne 

 

Agendapunten 

De voorzitter meldt aan het begin van de vergadering dat het OC door het gemeentebestuur werd ingelicht 
over de tucht-procedure die gelopen heeft mbt de directrice. Hierop geeft Aïcha een verklaring over de haar 
ten laste gelegde feiten, het verloop van de procedure en de door de beroepscommissie uitgesproken 
sanctie. Het oudercomité neemt akte en bevestigt het vertrouwen in de schoolwerking en onze blijvende 
medewerking aan een positief schoolklimaat. 

➢   Werkgroep Lichtjeswandeling 

 Bij de gemeente zijn banken en tafels besteld, deze worden vrijdag op de speelplaats 
geleverd, er mogen er ook spelletjes van de school gebruikt worden. 

 Verzamelde spullen van ouders staat in klas van juf Greet 

 Er wordt deze week nog een herinnering op Gimme gezet gericht aan ouders om spullen 
mee te geven 

 Handdoeken hebben we vanuit het OC niet echt.  Deze kunnen niet bijgehouden worden in 
de kelder van het OC.  Dit moet geregeld worden onder de leden. 

 Er is nog veel volk op de dag zelf nodig om shiften meer ter verdelen; Marjan stuurt email 
uit naar alle leden eens ze deze krijgt van Inge. 

 Nog nodig: brandhout, gebak,  

 Alle verenigingen doen mee, dus er komt zeker ook volk van buiten de school af 

 Belangrijk om te onthouden is dat het tweede deel zijnde het gezellig samenzijn aan de 
parochiezaal zowiezo doorgaat, ook als het slecht weer is. 

 

➢ Werkgroep Restaurantdag 

 Werklijst: zondag extra shift voor dingen net weg te zetten.  Eerst invullen door OC daarna 
op personeelsvergadering.  Eind volgende week, want krokusvakantie valt er nog tussen. 

 Vraag aannemer school om sponsoring 

 DKS geeft kindercarnaval de dag erna, met hen afspreken qua opruim 

 Op webformulier vermelden dat mosselen reserveren niet hetzelfde is als plaatsen 
reserveren. 

 Als we steunkaarten verkopen, eventueel ook maaltijdkaarten? 

 Dinsdag na lichtjeswandeling wordt gimme uitgestuurd, deze op voorhand naar Tony 
doorsturen 

 We vermelden dat opbrengst naar aankleding van de speelplaats gaat 
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➢ Varia 

• De scouts heeft interesse om onze tenten over te kopen.  Dat zijn hele stevige tenten, maar 
het is veel gesleur om ze op te zetten.  We beslissen om dit voorlopig niet doen, misschien 
gebruiken we ze nog op het schoolfeest bijvoorbeeld. 

• 15 april tussen 10-12 is het plechtige opening van het avonturenpad in de Rotte Gaten.  Vanuit 
dienst Jeugd van de Gemeente komt de vraag of wij vanuit het OC hieraan willen meewerken?  
Hans vraagt na wat er exact van ons verwacht wordt. 

• Zwerfvuilactie ‘mooimakers’ begint in maart, hier zou de school subsidies voor kunnen 
verkrijgen. Vermits ze hier toch al elk jaar aan meedoet moet dit eens verder bekeken worden. 
Aïcha vraagt het na bij Meester Eric. 

• Verkeerssituatie: zijn er nog opmerkingen vanuit ouders of leerkrachten? Het is misschien een 
goed idee om aan het bord aan de ingang nog eens een duidelijk schema te hangen hoe het 
naar huis gaan nu geregeld is. 

• Het OC herhaalt uitdrukkelijk de vraag om het beleid rond pesten geduid te krijgen in de 

volgende vergadering omdat ze dit een belangrijk thema vindt. 

• Onze activiteiten worden opgenomen in het parochieblad, 2 weken voor activiteit moet dit 
doorgestuurd worden naar verantwoordelijke op volgend emailadres 
odette.van.roey@gmail.com 

• In toekomst eens samenzitten van OC met school rond financieel beleid (vb, inkom vragen bij 
schoolfeest of niet, etc.) 

• Flyerronde Den Tomme moet overgenomen worden, dit wordt apart geregeld, maar vrijwilligers 
mogen zich melden 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland op donderdag 8 maart om 20:00. 

➢ Kalender  

 27 januari: nieuwjaarsdrink/lichtjeswandeling samen met andere Meerbeekse verenigingen  

 23 februari: peuterborrel + voorbereiding restaurantdag 

 24 februari 2018: restaurantdag 

 8 maart 2018: OC5 

 16 april 2018: OC6 

 2 juni: schoolfeest 

 5 juni 2018: OC7 

 15 juni 2018: teambuilding 
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