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 Verslag Oudercomité – Vergadering 10 januari 2019 

Aanwezigen 

Juf Eveline, Juf An, juf Heidi, juf Cindy, Yasmina, Marjan, Hans, Sofie, Tinne, Inge, Katrien, Elien, Kiki, 
Elke, Jaan, Isabelle V, David, Isabelle B, Mieke, Inne 

 

Verontschuldigd 

Agendapunten 

 

➢ Goedkeuring vorig verslag vergadering 4 december: goedgekeurd 

 

➢ Input schoolteam vanuit school/PersoneelsVergadering (PV)  

 Nieuwe Directie: Ilse Wyckmans nieuwe directrice vanaf 1 februari, komt reeds 

kennismaken met leerkrachten eind januari.   

 Verbouwingen: Volgens de planning vindt de verhuis tijdens paasvakantie plaats, eens 

de verbouwingen aan het huidige lagere schoolgebouw starten zal de turnles 

doorgaan in een tent achter het parochiehuis. Er wordt nog samengezeten ivm 

aankleding klaslokalen en speelplaats. 

 Aparte info-avond vragen met nieuwe schepen ivm verhuis, eventueel vlak voor 

Krokusverlof. 

 Gemeente is bezig met elektronisch aanmeldingssysteem: er zal sowieso een 

aanmeldingssysteem in voege gaan, dit of volgend schooljaar. Volgende week wordt 

hier een beslissing over genomen. 

 

➢ Overlopen Werkgroepen 

 WG Meerlicht 19 januari 

▪ Nog geen toestemming van de gemeente, aanvraag ingediend 5 november 

▪ Werklijst circuleert: we zoeken vooral opbouwers (parochietuin versieren, dingen 
uit school halen etc.) en afbreken ’s nachts, eetkramen bemannen.  In namiddag 
mensen die route willen opstarten: stokken in veld, bewegwijzering, glazen voor 
kaarsjes zetten, oversteekplaatsen fluo versieren.  Na deze vergadering wordt die 
naar de volledige lijst vrijwilligers doorgestuurd. 

▪ Tijdens evenement: gebak-bar, nog uitnodiging om te bakken volgt via Gimme 

▪ Samenwerking met Meerbeekse vereniging en straatsympathisanten  

▪ De peertjes zijn verdwenen, we investeren in nieuwe ledpeertjes indien nodig. 

▪ Vraag in algemeen om oude tafellakens te doneren om bar aan te kleden. Voor 
deze versie niet nodig maar voor alle activiteiten. 
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 WG Restaurantdag  

▪ Diep in de zee: affiche is af 

▪ Menu is volledig en prijzen blijven ongeveer hetzelfde, kleine en groot mosselen 
beter gedefinieerd 

▪ Teken/knutselhoek en speelhoek met bouwblokken en bibberspel. Chiro begeleidt 
dit kinderhoekje. 

▪ Dit jaar is er voor het eerst een betaalterminal aanwezig, deze hebben we gratis 
kunnen verkrijgen. 

▪ Voorinschrijving via website, 1 euro korting zoals verleden jaar. 

▪ Sponsoring is één van de belangrijkste bronnen van inkomsten. Dus warme 
oproep om mee op tocht te gaan voor sponsors.  Nieuw dit jaar is dat we logo’s 
zullen projecteren in de zaal, daarnaast ook nog de keuze om toch in boekje te 
komen.  

▪ Volgende WG vergadering 23 januari, daarna werklijst naar leerkrachten en 

daarna groep vrijwilligers 

 WG Aankleding Speelplaats:  

▪ Hier moeten we eerst volledig inzage hebben in plannen, want momenteel blijkt er 
bijvoorbeeld een vijver gepland te zijn. 

▪ Subsidie aanvragen moet door de school zelf aangemaakt worden, niet door de 
gemeente.  Hier zullen we dus proberen ouders te betrekken sommige subsidies 
vragen immers onderzoek/inspraak van lln, lkn, en buurt. 

▪ Deze WG wou vooral creatief aan de slag, nu blijkt dat er veel dingen afgeketst 
worden en er hulp nodig is van mensen met meer kennis, zoals preventie-
adviseur, etc.  Hierdoor blijven de mensen op hun honger zitten. We vragen de 
gemeente om goed te communiceren met de projectleider en daarna naar school 
en werkgroep.   

▪ Cindy zal vanuit het lerarenteam aanwezig zijn op komende werfvergaderingen 

▪ Werkgroep wordt momenteel on hold gezet totdat we meer feiten hebben.  

 

➢ Varia 

 Volgende vergadering komt Kristof Luyckx vanuit CLB.  Welke vragen willen we hem 

stellen? 

▪ Hoe wordt er beslist of een kind verdere hulp nodig heeft? 

▪ Bij observaties van leerling in de klas, wat is dan het proces? 

▪ Hoe wordt beslist wie er extern wordt aangeraden, waar kunnen ouders 

deze info (namen) vinden? 

▪ Wat is het proces eens de school jou heeft ingelicht over problemen met 

jouw kind? 

▪ Wat kan het CLB voor de ouders en kinderen betekenen? 

▪ Hoe werkt het CLB samen met de school? 

▪ Waarvoor kan CLB doorverwijzen, hoe verloopt zo een traject? 

▪ Ook als ouder mag je zelf een gesprek aanvragen. 

 Dit lijkt ons zeer interessant om open te trekken naar alle ouders van de school.  We 

maken hier ‘reclame’ voor tijdens restaurantdag. En misschien ook nog extra vragen 

verzamelen, we maken hier een open vergadering van! 

 Gimme herinneringen zijn nogal veel, niet iedereen krijgt die veel, dus kijk eens naar 

instellingen. 
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 Voor MeerRock 2, zou speelplaats beschikbaar zijn in september 2019?  Cindy neemt 

dit mee naar werfvergadering. 

 Info-avond middelschoolbaar: 30 januari in raadzaal gemeentehuis 

 Kunnen voor mensen met lage inkomens de extra-curriculaire activiteiten gekoppeld 

worden aan de uitpas?  Eveline neemt dit mee naar gemeente.   Elk OCMW heeft ook 

subsidies hiervoor.  Huis van het Kind is hier ook verantwoordelijk voor, daar kunnen 

ouders naar doorverwezen worden. 

 Trooper (website) eens bekijken om geld in te zamelen als OC. 

 OC Mater Dei organiseert infoavond rond ‘gejaagdheid van ouders’.  We zullen deze 

datum ook rondsturen. 

 

➢ Kalender schooljaar 2018-2019 

 MeerLicht – zaterdag 19 januari vanaf 17u 
 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 donderdag 28 februari om 20u 

 


