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 Verslag Oudercomité – Vergadering 29 april 2019 

Aanwezigen  

Hans, Sofie, Tinne, Inne, Elien, Ilse, Juf Inge, juf Cindy, Marjan, Inge, Katrien, Jaan, Isabelle V, An  

Verontschuldigd 

Benny, Kiki 

 

Agendapunten 

 

➢ Goedkeuring vorig verslag vergadering 28 februari: grootouderfeest en ouderfeest werden 

nog met foutieve datum vermeld, deze vinden volgend weekend 4 mei plaats als schoolfeest. 

 

 

➢ Input schoolteam vanuit school/PersoneelsVergadering (PV)  

  Speelplaatswerking in lagere school opgestart in maart. Dit hield in dat kinderen een 

rode kaart (vechten, pijn doen) oranje kaart ( duwen schelden) of groene kaart (fijn 

samen spelen) kunnen krijgen op de speelplaats.  Sinds dien is er een duidelijke 

vermindering van rode en oranje kaarten, nu ongeveer 2 rode en 11 oranje kaarten op 

een week. Met een rode kaart dient de leerling een herstelactie te ondernemen en 

een brief door de ouders te laten ondertekenen. Groene kaarten worden getoond en 

leerlingen vinden dit wel fijn. 

 Volgend jaar wil de school graag in het KIVA project stappen (de andere 3 

gemeentescholen zijn reeds KIVA scholen) volgend OC wordt hier meer uitleg rond 

gegeven en zal besloten worden of we als OC dit willen sponsoren. 

 Donderdag komt iemand vanuit Natuurlandschap Dijleland om het project ‘Natuur op 

school’ te bespreken, hieruit krijg je begeleiding van iemand die pedagogisch en 

iemand die per speelzone iets kan uitwerken. We kunnen hier subsidies voor vragen.  

We willen dit ook opentrekken naar ouders die hier zich specifiek voor willen inzetten, 

niet iedereen heeft hiervan kaas gegeten.   

 Opbrengst paaseitjes: 250 euro welke in mindering zijn gebracht voor de 

Boerderijklassen. 

 

➢ Overlopen Werkgroepen 

 WG Schoolfeest  

▪ Werklijst wordt aangevuld 

▪ Bij elke show zijn er 300 inschrijving (max 330) dus veel volk aanwezig 

▪ Klein straatje afgezet  

▪ Opbrengst schoolfeest gaat volledig terug naar de school 

 WG Koca 

▪ Verteltent 9 mei 
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➢ Einde van het jaar: 

 Proclamatie 6de jaars: woensdag 26 juni,  

▪ Ilse checkt of er genoeg hoedjes zijn voor 3de kleuterklas en 6de leerjaar 

▪ Katrien gaat fotoboek voor 6de jaars maken -  

 Laatste schooldag 28 juni, we willen hier graag iets speciaal doen. Er wordt beslist te 

trakteren op een ijsje.  Kleuters in de voormiddag, lagere school na de middag. 

Schepijs van bij Sint-Amands en zelf scheppen…   Sofie en Tinne presenteren volgend 

OC concept en prijzen. 

 Teambuilding 14 juni: concept zelfde als vorig jaar – bbq op de school 

 

➢ Kalender schooljaar 2019-2020 + leden werkgroep  

 Openklasdag: 30 augustus 17u 

 MeerRock? Praktisch niet mogelijk op school in september: dus ofwel later op 

schooljaar ofwel niet – we denken eraan dit alternerend met quiz te doen 

 Quiz – 7 december 

 MeerLicht – 18 januari? (zaterdag achter personeelsfeest) WG nog samenstellen 

 Restaurantdag – februari – nog afchecken met DKS en Chiro 

 Schoolfeest 

 teambuilding 

 OC’s 

 Opentrekken naar alle ouders wie er in bepaalde werkgroepen wil zitten zoals quiz en 

MeerLicht 

 

➢ Varia 

 We willen graag iemand ‘aankoopverantwoordelijke’ maken om tussendooraankopen 

te regelen.  Elien en Hans nemen dit gezamenlijk op zich: fluovestjes, mooie banner 

met logo 

 Kindergemeenteraad vanaf volgend schooljaar, Ilse gaat naar de info-avond en we 

zien daarna of we hieraan mee doen. 

 Volgend jaar zou er een middelbare school eerste graad in Veltem komen. 

 Zou het mogelijk zijn om met jetonnen te werken ipv bonnetjes?  Dit lijkt praktisch 

niet zo handig… 

 We zoeken een nieuwe vertegenwoordiger in de schoolraad, vermits Hans lid van de 

gemeenteraad is, dewelke de inrichtende macht van de school is, moet hij vervangen 

worden als secretaris.  Tegen volgend OC graag vrijwilligers – deze oproep wordt 

onder alle ouders verspreid. 

 De kelder van het OC moet leeg de eerste week van juli, we moeten verhuizen naar de 

andere kelder en Ilse kijkt na hoeveel kelder we nog krijgen na de verbouwingen. 

 

➢ Kalender schooljaar 2018-2019 

 Schoolfeest – zaterdag 4 mei 
 OC7 – Woensdag 5 jun om 20u 
 Teambuilding – Vrijdag 14 jun start om 18-19u 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland op woensdag 5 juni om 20u 


