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 Verslag Oudercomité Vergadering 05 juni 2018 

Aanwezigen 

Juf Elke, meester Tony, juf Sarah, juf Karen, Wendy, Hans, Benny, Tinne, Isabelle V., Marjan,  Mieke, 
Inne,  Jaan, Kiki, David, Kiki, Katrien, Ward, Inge, juf Cindy 

 

Agendapunten 

➢ Werkgroep schoolfeest 

 De leerkrachten vonden het geslaagde editie, mede dankzij het goede weer en ook de 
feedback vanuit kinderen was positief.  Springkastelen en bouwblokken werden misschien 
wel iets te vroeg afgebroken, want eens die weg waren, was het meeste volk weg. FB dat 
prijs voor drank heel goedkoop was.  Prijs voor bandjes was ok, maar voor grote families in 
het vervolg toch korting voorzien of voor kinderen onder 3 jaar misschien gratis.  Ook 
samenvallen met DKS Rib&Kip festijn was spijtig.  Achteraan op het veldje was het leuker 
maar omdat je daar geen drank/eten kon kopen zorgde ervoor dat mensen bovenaan 
bleven zitten.  Inkomsten zijn zeer goed, kosten nog niet finaal.  Een volgende keer maken 
een leerkracht en iemand van oudercomité samen de afrekening van de kassa. Er wordt 
ook besloten om de helft van de opbrengst aan de bussen van de schoolreis te besteden. 

➢ Kalender voor volgen schooljaar 
 15 juni 2018 teambuilding OC  
 27 juni eindejaarsreceptie laatstejaars 17u45, schepen komt om 18u 
 29 juni Atrium gereserveerd Kundabuffi: 2 voorstellingen voor de middag muzikale 

wereldreis.   
 28 augustus opendeur vanaf 17u misschien rondleiding op werf mogelijk. 
 29 september MeerRock 
 1 december kwis?   
 19 januari Lichtjeswandeling 
 23 februari restaurantdag 
 24-25 mei: grootoudersfeest + schoolfeest 
 7 december 2019 kwis? 

Er wordt afgesproken de kwis niet langer te laten doorgaan omdat dit niet voor kinderen is en 
vooral teveel werk.  Tenzij we een kwis krijgen die gemaakt is door andere mensen.  Volgende 
week bij de teambuilding valt hierover de beslissing. 

➢ Werkgroep MeerRock 

 4 aanmeldingen: 2 dansvoorstellingen met 2 personen en 1 theatervoorstelling en 1 iemand 
die PA ter beschikking stelt 

 100 – 150 mensen zou leuk zijn. 

 Foodtruck drank van bij brouwer 

➢ Werkgroep Teambuilding 

 Aperitieven vanaf 18u, evenement start zelf om 19u. Locatie: in/aan de Boemerang. 

➢ Varia 

 Afscheidscadeau 6de leerjaar: verjaardagskalender met foto’s van voorbije jaren. Dit loopt. 

 Voorstel om voor heel jaar SABAM te betalen.  Dit lijkt ons een zinvolle kost te dragen.  

Eerst info van Jaan. 
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 Volgend jaar algemene vergadering met verkiezing bestuur OC 

 Wendy stuurt data info-avonden door, daarna leggen wij OC vergaderingen vast. 

Ontvangen na de vergadering: Info-avonden: telkens om 20u 

  

1ste leerjaar Maandag 3 september 2018 

2de leerjaar Vrijdag 7 september 2018 

3de leerjaar Dinsdag 11 september 2018 

4de leerjaar Infoavond 6 september 20 

5de  en 6de leerjaar Dinsdag 4 september 2018 

kleuterschool (alle klassen) Woensdag 5 september 2018 

 

 Trekkers: WG kwis: David en Inne, WG Meerlicht: Katrien en Inge, WG restaurantdag 

Isabelle  

 Volgend jaar gaan er veel naar het 6de leerjaar we moeten dus zorgen voor meer nieuwe 
mensen bij het OC komen. 

 Vanuit de school wordt het OC bedankt voor de aankoop van de zonnemelk. 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland volgend jaar op. 

➢ Kalender  

 15 juni 2018: teambuilding 

 


