
 
1 

 Verslag Oudercomité – Algemene Vergadering 17 september 2018 

Aanwezigen 

Meester Joeri, Ward, David, Mieke, Elke, Katrien, Juf Ann, Lies, Sofie, Jaan, Isabelle B., Kiki, meester 
Tony, Elien, Inge, Katleen, Marjan, Isabelle V., Hans, Katherina, Inne 

Agendapunten 

➢ Aanstelling kernbestuur  

 Het huidige bestuur wordt unaniem herverkozen. Hans is voorzitter, Kiki 

ondervoorzitter, Marjan secretaris en Isabelle penningmeester 

 

➢ Overlopen financiële afspraken tussen school en OC 

 Extra aankleding speelplaats nieuwe school krijgt een mooi bedrag (volgende 

vergadering concrete afspraken) 

 Buffer voor mindere jaren 

 Jaarlijkse bijdrage 10€ per kind voor uitstappen – dit zal mee op de facturatie van de 

respectievelijke uitstap toe 

 Eindejaarshoedjes/geschenkjes 3de kleuter en 6de leerjaar 

 Extra uitgaven mogen nog steeds aangevraagd worden door de leerkrachten via Joeri 

 Klasoverschrijdende culturele activiteiten blijven bestaan 

 

➢ Voorbije activiteiten dit jaar 

 Openklasdag eind augustus was een succes.  De badges die door het OC aangekocht 

werden, waren bedoeld om met magneten te zijn, maar deze werden foutief geleverd 

met spelden.  Door een tekort aan tijd werd beslist deze niet terug te sturen. 

 2 info-avonden 

 Nieuwe facebookpagina en instagram account van de school.  De facebookpagina van 

het OC wordt afgebouwd, zodat er maar 1 pagina van de Boemerang blijft bestaan.   

 

➢ Werkgroep MeerRock 

 Binnenkort nog een brief naar de buren.  

 Werklijst wordt later deze week uitgestuurd: 8 ouders nog nodig opbouw 10u ‘s 

ochtends, 8 mensen opruim iets na middernacht, 3 shiften kassa dus 6 man 

 Leraren zijn welkom maar zijn niet nodig om de werklijst te vullen. 

 Aanvraag om materiaal voor OC aan te kopen: koelkast waar bakken drank in kunnen, 

diepvries, curverbakken, metalen rekken – hier werd nog geen beslissing in genomen. 

 

➢ Andere Werkgroepen samenstellen 

 WG Meerlicht:  

▪ Katrien en Inge zijn trekker, Lies, Sofie, Jaan, Kiki, Isabelle, Anne-Leen, Katleen 
vullen het team aan 

▪ Meerlicht is echt de bedoeling om ook iets voor de kinderen te doen en OC trekt 
maar andere verenigingen uit Meerbeek organiseren en/of helpen mee. 
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 WG Restaurantdag  

▪ Isabelle is trekker, David, Mieke, Elke, Benny, Marjan, Kristof vullen het team aan 

 WG aankleding speelplaats 

▪ Anne-Leen, Inge, Heidi, Ann, Cindy, Kiki, Inne en Elien houden een eerste 
vergadering deze week: hierop wordt ook de trekker aangesteld. 

 WG grootouder en ouderfeest 

▪ Ward, Hans, Inne, Elien, Marjan, Katleen vullen het team van de leerkrachten 
aan. Een trekker wordt later aangesteld. 

➢ KlasOverschrijdende Culturele Activiteiten (KOCA): voorstellen 

 Jeugdschrijver, Guy Daniëls heeft een verteltent waarin hij dus vertelt. Voor de derde 

graad is er een workshop zelf een prentenboek maken.  

http://www.guydaniels.be/verteltent.aspx  

Nog maar 1 dag vrij: 9 mei voor een hele dag, 5 sessies van 40-50 minuten. Eventueel 

iemand van de bib uit te nodigen.  Subsidies aanvragen mogelijk?   

Dit voorstel wordt goedgekeurd 

 Werkgroep maken voorstel concreet tegen volgende vergadering: Hans, Isabelle, Elke 

en Katleen en datums, bijv. Rode neuzen, music for life, meedoecircus 

➢ Varia 

 Joeri geeft zijn eerste impressies, deze zijn alvast heel positief. 

 Opgevangen in de pers: Rode neuzen school.  Zijn wij hier iets mee?  Joeri bekijkt het 

eens. 

 SABAM is betaald vanuit het OC ter gelegenheid van MeerRock maar is geldig voor de 

hele school voor het hele schooljaar. – attest nog aan Joeri te bezorgen 

 Geen quiz dit jaar omdat het anders te druk wordt 

 Er kwam een vraag van een ouder om in de namiddag niet echt een ‘koekjesspeeltijd’ 

te houden, de school geeft immers het ‘gezonde’ voorbeeld.  Als antwoord wordt er 

aangehaald dat de school reeds een hele weg heeft afgelegd in het stimuleren van 

gezonde dingen door bijvoorbeeld in de voormiddag reeds een fruitje te verplichten.  

Voorlopig blijft het zo dat je in de namiddag mag je kiezen (fruit of koekjes), als ouder 

kan je hier zelf ook proberen inventief te zijn door bijvoorbeeld noten of groentjes enz 

mee te geven. 

 Vermits school 2 keer tijdens de lagere school op meerdaagse gaat, de vraag of het 

niet beter is iets later op meerdaagse te gaan, vermits hier toch verschillende 

kinderen niet helemaal klaar voor zijn in het eerste leerjaar? Dit wordt genoteerd. 

 Chiro was heel blij dat ze hier spelletjes hebben mogen organiseren tijdens de 

speeltijd. 

 Inge heeft vanuit de verkeersveiliigheids- Beloofd!-campagne ‘Actie sjablonen 

‘Beloofd’ ‘30’  besteld.  Ook de school heeft hier materiaal voor gekregen, dit wordt in 

de werkgroep mobiliteit opgenomen. 

 Vraag waarom koekendozen nodig zijn en de kindjes niet gewoon hun koekje in het 

papiertje mogen meenemen.  Qua afval blijft dit hetzelfde of het papiertje nu thuis in 

de vuilbak gaat of op school, maar het betekent wel meer afwas.  

Afvalvermindering is één reden, je kan immers ook koeken zonder individuele 

verpakkingen kopen.  Maar daarnaast heeft dit ook een praktische reden.  De 

kinderen van de lagere school eten hun koekje op de speelplaats en zo wordt 

http://www.guydaniels.be/verteltent.aspx
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vermeden dat er teveel papiertje op de grond komen.  Op een koekendoos staat ook 

een naam wat gemakkelijker is om te zien wat van wie is. 

 Er wordt beslist structureel een opruimactiviteit na elke OC activiteit te voorzien, niet 

enkel de avond/nacht zelf maar de dag erna bijvoorbeeld, door dit mee op te nemen 

in elke werkgroep/ werklijst.   

 Tijdens schooluren kan er geen therapie (vb logopedie) gegeven worden, ook niet 

tijdens pauzes.  Enige uitzondering als er een dossier van het CLB is. 

 Als oudercomité hebben we een rad van fortuin aangekocht wat zeker bij elke 

activiteit mag gebruikt worden! 

 

➢ Kalender schooljaar 2018-2019 

 OC1 – Maandag 17 sept om 20u 
 MeerRock – zaterdag 29 september vanaf 17u 

 OC2 – Maandag 22 okt om 20u 
 OC3 – Dinsdag  04 dec om 20u 
 OC4 – Donderdag 10 jan om 20u 
 MeerLicht – zaterdag 19 januari om 
 Restaurantdag – zaterdag 23 februari 
 OC5 – Donderdag 28 feb om 20u 
 OC6 – Maandag 29 apr om 20u 
 Grootouderfeest – vrijdag 24 mei 
 Ouderfeest/schoolfeest – zaterdag 25 mei 
 OC7 – Woensdag 5 jun om 20u 
 Teambuilding – Vrijdag 14 jun om 18-19u 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland op maandag 22 oktober om 20u 

 


