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 Verslag Oudercomité Vergadering 02 mei 2018 

Aanwezigen 

Juf Elke, juf Ann, juf Inge, meester Tony, juf Cindy, Hans, Benny, Tinne, Isabelle V., Marjan, Elke, 
Mieke, Inne, Ward, Sofie, Jaan, Kiki, Anne-Leen, juf Evelien, juf Heidi, juf An, Katrien 

 

Agendapunten 

➢ Koca: Laatste schooldag 

Kundabuffi wordt voorgesteld, 2 voorstellingen voor de middag.  Atrium moet vastgelegd worden.  
De leerkrachten bespreken dit morgen in de lerarenvergadering en lichten ons zo snel mogelijk in. 

➢ Workshop mobiliteit -Lama project 

 Project is gestart met onderzoeksfase.  Het is een participatieproject en vanuit het 
gemeentebestuur wordt geprobeerd om de mensen van de omgeving zoveel mogelijk te 
betrekken. Op de enquête waren 60-70 antwoorden gekomen, daaruit halen ze enkele 
knelpunten.  De tweede fase zijn de workshops, op de eerste sessie waren een 30-tal 
mensen uit Meerbeek aanwezig.  Op basis van deze workshops worden 1 of 2 ideeën 
uitgehaald en voorgesteld naar de gemeente toe.  In september willen ze dan een 
proefopstelling maken, wat misschien iets te vroeg gaat zijn omdat er dan nog werken 
bezig gaan zijn aan de lagere school. Tijdens deze eerste workshop werden 4 ideeën 
werden uitgebreider besproken, 2 hiervan hadden te maken met parkings een andere had 
te maken met betere fietspaden en fiets in het woon-werkverkeer en de laatste met de 
situatie van onze school.  Hieruit kwam een voorstel om van straat een schoolstraat te 
maken, dit wil zeggen dat de straat dicht gaat tussen bepaalde uren. Éénrichtingsverkeer is 
een andere mogelijkheid.  Andere punten zijn ook aangehaald maar werden minder 
uitgediept ivm zwaar verkeer, moeilijke oversteekpunten etc. 

➢ Werkgroep schoolfeest 

 Zaterdag 2 juni - thema De Werf.  Vele grote spelen in dit thema worden voorzien zowel 
voor de kinderen als voor de ouders met daarnaast 2 springkastelen.  De Alfons Dewit 
straat wordt hiervoor afgesloten.  5 euro voor een spelletjesarmband voor de kinderen, daar 
kunnen ze van 14-18u op alle spelletjes. Dezelfde drankprijzen worden gehanteerd als 
tijdens de quiz. De vraag naar het oudercomité dat de aankoop van de catering door ons 
wordt gedaan, dus het afhalen.  Leerkrachten geven ons een lijst waaruit duidelijk is wie 
wat besteld en afhaalt.  Koeling moet voorzien worden want de brouwer heeft hier niet 
voldoende van.  Sabam moet nog worden nagevraagd. 

 

➢ Werkgroep Teambuilding 

 Er zijn ideeën uitgewerkt en een team samengesteld.  15 juni bijeenkomen om 18u, 
evenement start zelf om 19u. Locatie: in/aan de Boemerang. 

➢ Werkgroep rond inrichting speelplaats/speeltuin in de nieuwe school: brainstorm + samenstellen 

 achteraan met natuurelementen à la Rotte Gaten/Vossenhol, meer naar boven, 
voetbalveld/kunstgras, nog meer naar boven eventueel ‘gewone speeltuigen’ zodat ook het 
vuil etc van de kinderen afvalt vooraleer terug de klas binnen te stappen. 
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 De speelplaats zelf zou ook wat groen moeten hebben en vele hoekjes.  Enkele ideetjes: 
overdekte zandbakken, spiegel tegen te muur met ‘podium’ voor, met paletten keukentje 
etc bouwen. 

 Belangrijk om van in het begin de preventieadviseur te betrekken om afkeuring te 
voorkomen. 

 Er is momenteel geen afbakening voorzien, vooral voor de kleuters is dit belangrijk en moet 
dus mee opgenomen worden 

 Er wordt hiervoor een aparte werkgroep voorgesteld.  Leden Anne-Leen, juf Inge, juf Cindy. 
Ook handig om te weten welk budget er hiervoor is om te kunnen plannen.   

➢ Werkgroep Meerrock brainstorm + samenstellen 

 Na Meerlicht willen we gaan voor een echte Meerrock.  Er moet hiervoor toestemming 
gevraagd worden aan directie of dit op school mag (afdak, toilet etc) en 
openluchtevenementendossier moet worden ingediend. – Nota na de vergadering: Aicha 
stelt de speelplaats ter beschikking op 29 september. 

 Meester Tony treedt op met zijn coverband. Eventueel ook ouders en (oud-) leerlingen. 

 Leden van de werkgroep: Jaan, Katrien, Tony, Inge, Tinne, Sofie en Inne. 

 Dit jaar wordt dit volledig getrokken vanuit het oudercomité, het voorstel wordt geopperd om 
dit te doen ipv quiz, hier wordt volgende vergadering over beslist.  Iedereen checkt eens of 
ze iemand kennen die voor de vragen van een quiz kan zorgen. 

➢ Varia 

 Er is gevraagd wat logische stappen zijn eens ze beginnen met de werken aan het oude 
gebouw ivm asbestpreventie. 

 Tijdens de rondvraag wordt juf Eveline bedankt voor het invallen als directie tijdens de 
schorsing van Aicha.  Er wordt ook aangegeven dat men vanuit ouders en leerkrachten een 
positieve start beoogde bij de herstart van Aicha na de vakantie.  Dit loopt momenteel nog 
redelijk stroef.  Vanuit het oudercomité willen we de gemeente vragen om de nodige 
ondersteuning te bieden in de school zodat er op een gezonde manier gewerkt kan worden 
aan de toekomst van onze school. 

 

Volgende vergadering 

De volgende (laatste!) vergadering is gepland op dinsdag 5 juni om 20:00. 

➢ Kalender  

 2 juni: schoolfeest 

 5 juni 2018: OC7 

 15 juni 2018: teambuilding 

 


