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 Verslag Oudercomité Vergadering 08 maart 2018 

Aanwezigen 

Juf Eveline, juf Nancy, Hans, Benny, Tinne, Isabelle V., Marjan, Elke, Mieke, Katharina, Inne, Ward, 
Inge, Katharina, Anne-Leen 

 

Agendapunten 

➢ Uitleg beleid tegen pesten door de leerkrachten. 

Preventief: begin van schooljaar samen werken aan de sfeer van klas.  De leerkrachten maken 
samen met de leerlingen klasafspraken en werken samen een beloningssysteem uit.  Ook de 
speelplaatsregels worden aan het begin van het schooljaar uitgelegd. 

De speelplaats van de lagere school is een kleine speelplaats zeker in de winter als het veldje niet 
kan gebruikt worden, dus dan wordt de sportzaal opengedaan waar leerlingen zich rustig kunnen 
bezig houden ofwel 1-2-3 of 4-5-6.  In de zomer gaan er ook kinderen in het bosje en op het 
speelveld.  Je merkt dat er dan veel ruzies minder zijn. Er is ook veel speelgoed zelf gemaakt om 
mee te spelen op de speelplaats en daar wordt regelmatig in gewisseld.  Er bestaan regels welke 
klas wanneer mag voetballen en basketten zodat er geen discussie over kan zijn.   

De meeste klassen werken mee aan Week tegen pesten.  In het zesde gaat dat ook rond social 
media.  Bijvoorbeeld wat kan je wel/niet zeggen bij foto’s die gepost worden… 

Als er problemen zijn in een bepaalde klas wordt er een ‘fijne klasdag’ georganiseerd.  Ouders 
worden hier dan vanop de hoogte gebracht.  Dit duurt meestal een halve dag (voormiddag) maar er 
wordt daarna regelmatig op teruggekomen.  Met 3 of 4 begeleiders zodat je max groepjes van 6 
kinderen hebt en er wordt ook op gelet wie met elkaar in een groepje zit zodat iedereen aan het 
woord kan komen. Kinderen mogen dan zelf mee opsommen welke problemen er zijn in de klas.  
Daaruit wordt dan 1 probleem in de klas en 1 op de speelplaats uitgekozen dat wordt aangepakt.  
Dit gebeurd bijvoorbeeld in een rollenspel (goede reactie- slechte reactie) complimentenspel om 
elkaar complimenten te leren geven, andere spellen.   

Indien er problemen zijn met specifieke leerlingen krijgen deze een volgkaart met afspraken wat ze 
mogen doen en worden hun ouders op de hoogte gehouden wat goed en minder goed verlopen is. 

Als er zich bepaalde situaties voordoen waar kinderen thuis over vertellen, hebben de leerkachten 
graag dat dit gemeld wordt, zodat ze op de hoogte zijn.  Dit kan per email naar klasleerkracht en 
directrice en zorgjuf. 

Een laatste stap vind plaats als er echt een (groot) probleem is en dan wordt de ‘no-blame’ 
methode toegepast en het CLB mee ingeschakeld.  De hele klasgroep wordt daar mee in 
betrokken, iedereen is mee verantwoordelijk.   
De school start nu ook met een affiche waar een rode en oranje zone opstaan waar duidelijk 
instaat wat niet kan. 

De school denkt na om eens de kleuterschool erbij is ook in te stappen op het KIVA project.  Dit is 
al in Everberg. 

Enkele vragen van de aanwezige ouders worden beantwoord: 

• Is er een doorgeefplicht?   
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o De ouders van de pesters worden verwittigd en indien de leerkrachten op de 
hoogte zijn worden de ouders van de slachtoffers zeker ook verwittigd zodat deze 
ouders eveneens op de hoogte zijn. 

• Wordt er een onderscheid gemaakt tussen plagen en pesten? 

o Ja, hier is in het 4de zelfs specifiek iemand rond langs geweest. 

Juf Eveline zal een email/gimme bericht doorsturen naar alle ouders met deze info. 

Als oudercomité willen we hier zeker ook onze rol in spelen zowel financieel als inbreng geven, 
zeker moest er in het KiVA project ingestapt worden.   

➢ Werkgroep Meerlicht: evaluatie en financiën 

Goed geslaagd, verwachtingen overtroffen, veel mensen uit het dorp waren hier zeer positief over.  
Het was geen bedoeling om geld op te brengen, maar er was toch winst. 

Volgende organisaties sprongen mee op de kar: De Krakende Spieren, De Komdedie Spelers, 
Gezinsbond, Meerbeek Feest, Den Aap, losse vrijwilligers 

Naar volgend jaar toe zijn er volgende aandachtspunten: datum vroeger vastleggen, afspraken met 
andere groepen op voorhand beter maken, meer vrijwilligers op de dag zelf.  Wie nog feedback 
heeft hierover, graag e-mailen naar werkgroep.  De evaluatie binnen de werkgroep moet nog 
gebeuren. 

➢ Koca: Beestjes op school 

Dit was een groot succes.  De leerkrachten willen dat graag nog eens doen, om de drie jaar en 
liever in mei.  Er staan veel foto’s op de website.  

➢ Werkgroep Restaurantdag: evaluatie 

De Restaurantdag was een groot succes met 220 voorinschrijvingen en finaal 450 hoofdgerechten 
verkocht.  De gewijzigde menu heeft hier zeker iets mee te maken en dat het niet op dezelfde dag 
als de Chiro viel.  ER was een goede sfeer en hoewel er zeker veel mensen zijn komen helpen, 
waren er toch nog mensen te weinig.  Aan de leerlingen van het 6de gaan we nog een klein 
presentje geven als dank. 

Financieel verslag is nog niet volledig want er moeten nog een aantal facturen binnenkrijgen.   

Meenemen naar zaal: ijskommetjes waren vuil, volgende keer op voorhand tour en als er dingen 
zijn fofo’s nemen en doorsturen. 

 

➢ Planning van de volgende weken/maanden 
 speciale paas-actie laatste schooldag 

▪ Parkeeractie de week voor de vakantie, vrijdag voor de paasvakantie: kleuters 
eierenrapen aan den Aap (5de legt die), 6de gaat schaatsen, eierenworp voor 
lagere school op veldje.  2 ouders die komen meegooien zou handig zijn. 

 Plechtige opening avonturenpad in De Rotte Gaten op 15 april 10-13u. 
▪ Brief zal verstuurd worden vanuit school. 

 schoolfeest zaterdag 2 juni 
▪ thema De Werf, toog op speelplaats, straat wordt afgezet, springkasteel voor 

kleuters op veldje voor lagere school.   

 

➢ Voorbereidingen einde jaar 
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 fotoboek 6des, 27 juni 18u30 afzwaai 6de jaars 
 team-building 15 juni, Werkgroep moet nog samengesteld worden op volgend OC. 
 KOCA op laatste schooldag, alle ideeën zijn welkom analoog goochelaar vorig jaar. 

 

➢ Varia 

• In toekomst eens samenzitten van OC met school rond financieel beleid (vb, inkom vragen bij 
schoolfeest of niet, etc.)  Afsrpaken zijn er vorig jaar gemaakt rond wat vanuit OC naar school 
gaat.  Nu een deel teruggekregen en zal per uitgaven betaald worden. 

• Er is een nieuwe rekening van de gemeente voor de school waar 2 mapjes inzitten: een actief 
fonds waar rekeningen mee betaald worden die puur van de school zijn (opbrengst kalenders, 
uitgaven bussen etc) en een mapje provisie met kleiner bedrag waar ad hoc uitgaven van 
kunnen worden gedaan (bijv mayonaise, kleinere uitgaven)  Een nieuwe cleane start. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland op woensdag 2 mei om 20:00. 

➢ Kalender  

 16 april 2018: OC6 ! verplaatst naar 2 mei 

 2 juni: schoolfeest 

 5 juni 2018: OC7 

 15 juni 2018: teambuilding 

 


