
Verslag oudercomité van woensdag 07 maart 2018 

Aanwezig : 

Juf Katlijn, Meester Jan, Helga, Jourie, Stéphanie, Geert, David 

1. Quiz 
Terug een geslaagde editie met 17 teams en een winst die in de lijn ligt van 

voorgaande jaren.  De aangeboden versnaperingen mogen een upgrade krijgen in 

kwaliteit en prijs.  De prijzen van de dranken moeten ook bekeken worden 

Samenwerking met OC-Latem verliep vlot.  Hadden meer mensen die konden helpen 

dan verwacht. 

 

2. Koekenbloemendag 
Anaïs zal zoals vorig jaar deze dag op zich nemen, belangrijkste taken zijn invullen van 

de werklijst, inrichten bar en cava-bar.  Geert zorgt voor een kassa aan de bar en 

ééntje voor de bloemenverkoop.  De werklijst zal nog worden rondgegeven waarop 

we allemaal onze namen kunnen invullen.  

Er zal ook terug een vraag zijn om kleine speelgoedjes of gadgets voor de grabbelton 

binnen te brengen. 

Het team zorgt terug voor veel animatie voor de kinderen.  

 

3. Kalenderboekje 
Aangezien dit boekje één van de grootste bronnen is van inkomen, zo niet de 

grootste is het niet aangeraden om dit te laten schieten.  Met de huidige 

werkverdeling zal David het niet meer op zich nemen.  Mogelijkheden hierbij zijn 

ofwel taken van het boekje uitgeven (opvolging betaling, opvolging PDF, facturatie, 

aanleveren drukker, foto’s van de klassen, controle,…) aan derden.  Het zoeken van 

sponsors blijft wel onder de leden van het OC.  Vele sponsors doen het voor de 

charme van de school, hun eigen kinderen op school of voor de leden van het OC en 

dit moeten we behouden.  Of we verdelen de taken van het boekje onder onze leden. 

Jourie en Helga spreken een aantal mensen aan en dit wordt dan verder bekeken. 

 

4. Stand van zaken kleuterspeelplaats 
Er wordt gekeken om een aanvraag in te dienen. 

 

5. Aankoop TV voor de avondopvang 
De aanwezig leden vonden dit OK en gaven ook mee dat indien er ander materiaal 

nodig blijkt te zijn(speelgoed, stiften, papier,…), de juffen van de opvang dit gerust 

mogen laten weten. 

David bekijkt samen met Els wat de noden zijn voor een TV met al dan niet 

bijhorende DVD-speler, chromecast,… 

 

6. Ecologische en Vegetarische maaltijden 



Jourie heeft contact gehad met de mensen van Donza die op hun beurt contact 

hebben met Qulinor uit Gent om op school ecologische en vegetarische maaltijden 

aan te bieden.  Vanuit de school is er een “bestek” opgemaakt waar de volgende 

leverancier aan moet voldoen om maaltijden op school te mogen leveren.  Deze 

verschijnt in het staatsblad en dan kunnen de mensen van Qulinor daar op reageren. 

De factor prijs zal niet de enige factor zijn die in de weegschaal wordt gelegd. 
 

7. Tafelronde 
● Ouders maken zich zorgen over het probleem van luizen bij hun kinderen. Op 

school hebben wij vaste stappen die we nemen als er ons gemeld wordt dat 

er luizen zijn. Dit kan gemeld worden door dit door te zeggen aan de 

klastitularis, de zorgcoördinator of de directie. Er wordt een brief 

meegegeven om de ouders te melden dat er luizen zijn. Ouders kijken in de 

haren van kinderen en behandelen indien nodig. Indien het probleem blijft 

wordt er een brief met een invulstrookje meegegeven waarbij ouders laten 

weten of hun kind al dan niet luizen heeft en wanneer de behandeling werd 

opgestart. Indien het probleem nog steeds blijft, kan er voor die klas een 

kriebelteam opgestart worden. Het kriebelteam doet wat de ouders thuis 

doen, het kriebelteam kijkt wie luizen heeft. Erna brengt de school de ouders 

op de hoogte met de boodschap of er al dan niet luizen gevonden zijn in de 

haren op dat moment en opnieuw met de vraag om te behandelen. Dit wordt 

opgevolgd. 
● Schoolroutekaart tonen zoals ze er nu uit ziet. Er mag naar gekeken worden en 

opmerkingen mogen gegeven worden. Pontstraat staat aangeduid als gevaarlijk voor 
fietsers. 

● Helpende handen gezocht voor lentefeest 24 maart van 11u tot 13u 
●  Budget muzische dag: mogelijkheid om onkosten te compenseren? Rekeningen 

afgeven tot bepaald bedrag? (canvas op rol 2m op 2m, 24 canvasjes, bedanking 
vrijwilligers, isolatieplankjes,…).  OK! 

●  Effect 1-richtingsverkeer is weg tussen 8u en 8u25. David stuurt een mail naar de 
schepen. 

 

 

Volgende vergadering op woensdag 18 april 2018 om 20:15 

 


