
Vergadering OC 6/12/16 

Aanwezig: David, Philippe, Jouri, Julie, Els, Nathalie, Barbara 

Agenda 

Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Clementineverkoop 

Kerstmarkt 

Investeringen 

Acties op school 

WVTTK 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Geen opmerkingen 

 

2. Clementines 

Resultaat van dit jaar: 1180 bakjes besteld, 1178 verkocht.  

Vorig jaar 999 bakjes verkocht. 

Volgend jaar opnieuw clementines?  

Alternatief: pralines is eenvoudiger te organiseren aangezien maar één bezoek aan huis nodig is.  

To do: te bespreken met meester Jan of het nog haalbaar is om alleen te coördineren. Pralines is 

eenvoudiger maar clementineverkoop is al 30 jaar traditie, is gezinsactiviteit en leert kinderen 

‘handel drijven’. 

 

3. Kerstmarkt 

Werklijst is al redelijk goed ingevuld, nog een aantal helpende handen tekort voor zaal/opkuis 

To do:  Nog 6-tal europallets nodig voor podium: Jouri kan er leveren 

 Nog 2 platen bij aankopen om podium af te werken: Philippe gaat er om 

 

 

4. Investeringen 

Er is een landschapsarchitect langs geweest die gespecialiseerd is in speeltuinen. Hij zal een voorstel 

doen voor de herinrichting van de kleuterspeelplaats. 

Vraag: Voldoende investeringen voor toelage?  

In principe wel: beugels, poortje 

Toelichting jaarlijkse toelage (kan niet overgedragen worden): 

10 euro/ kind vervoer: wordt aan skibus besteed 

25 euro/kind: werken en aankopen voor school 

 

5. Acties op school 

Speelgoedactie Sinterklaas: 

Op 20/11 heeft de school een voorstel ontvangen voor een inzamelactie voor het CAW maar was te 



kortbij om nog te organiseren. Er is als alternatief voorgesteld om de actie voor Kerstmis op te zetten, 

maar daar hebben we nog geen antwoord op ontvangen. We stellen het nogmaals voor. Indien het 

niet meer zinvol is, organiseren we dit jaar een actie voor een ander doel en pikken we volgend jaar 

de draad terug op.  

 

6. WVTTK 

iPad toebehoren 

Vraag van juf Katlijn voor budget om toebehoren voor iPads (10 in Deurle, 10 in Latem) te kopen: 

prepaid kaarten, verlengdraden met timers, …  

Voor het opladen van meerdere iPads geven we de voorkeur aan een duurzame flightcase. We 

vragen aan Katlijn om beste oplossing uit te zoeken, rekening houdend met mogelijke uitbreiding van 

aantal iPads.  

Box voor zandbakspullen 

De kleuterjuffen hebben behoefte aan een box voor zandbakspullen. Een op maat gemaakte box in 

kunststof blijkt erg prijzig. Er bestaan alternatieven, bv bij Collishop, maar we wachten eerst het 

voorstel voor de herinrichting van de speelplaats af alvorens te beslissen welke opbergoplossing daar 

het best op aansluit. 

Speelplaats kleuters 

Noden omtrent zandbak, tuinhuis, speelotheek en fietsenberging zijn doorgegeven aan gemeente. 

Verantwoordelijke is voorstander van iets aan bestaande gebouwen te voorzien in plaats van aparte 

‘hokjes’.   

Idee: deel van kleuterspeelplaats in kunstgras. Els volgt verder op.  

Sanitair 

Offerte voor volautomatisch doorspoelen wordt naar gemeente doorgestuurd. Wordt opgevolgd.  

Er zijn enkele klachten geweest over kleuters die naar meisjestoiletten gaan en over sloten die niet 

werken.  

Kaas- en wijnavond 

Suggestie: zes mensen die zich kandidaat stelden op bbq uitnodigen voor kaas- en wijnavond. Julie 

spreekt de mama’s van de 3de kleuterklas aan, wie interesse heeft wordt uitgenodigd op kaas- en 

wijnavond.  

Veggie workshop 

Werd vorig jaar georganiseerd voor het 4de leerjaar via MINA-raad van gemeente. Els polst of er dit 

jaar opnieuw behoefte aan is.  

EHBO-cursus 

Werd vorig jaar voor de ouders georganiseerd in Latem door twee spoedartsen. We informeren bij 

OC Latem of dit opnieuw georganiseerd wordt.  

Poortje 

Laklaag is al beschadigd. We informeren of er opnieuw gelakt kan worden onder garantie (in een 

vakantie) 

Klok 

De klok is na het winteruur verhangen. David vraagt aan Hans om ze opnieuw op de oorspronkelijke 

plaats te hangen. 



Sinterklaasactie 

OC heeft sinterklaascadeau van 125 euro geschonken aan elke kleuterklas. Ook de Sint zelf ontvangt 

attentie.  

 

 

  VOLGENDE VERGADERING 10 JANUARI 2017 (kaas- en wijnavond) 

 


