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Aanwezigen: Jan (directeur), Sofie, Kim (verslag), Naima, meester Jeroen, Annelies, Nouzha, Tommy, Bert, 
Mercan, Emine, Abou, Youri, Jasper, Mintji, Liesbeth, Pieter, Ben, Samantha, Sigrid, Els, Klaartje, Serpil  
 

1. Verwelkoming – Eerste OC-vergadering van dit schooljaar  
  

2. Woordje van de directeur: 
a. Kennismakingsmoment in augustus  

i. Zeer positief geëvalueerd    
b. Vermelding van OC in schoolreglement  

i. 4 functies van een oudercomité 
1. Ondersteunen (ook financieel) 
2. Informeren van de ouders 
3. Organiseren van activiteiten (ontmoeting) 

a. Ondersteunen van de schoolwerking (oa verkeerswerkgroep) 
4. Meedenken over thema’s die ouders aanbelangen  

c. Prioriteiten 2022 – 2023 
i. Kleuterschool:  

1. Werken aan executieve functies 
2.  Observeren van kleuters – doelgericht werken  

ii. Lagere school:  
1. Schrijfactiviteiten  
2. Meersporenwerking  
3. Nieuw rapport 
4. Inzetten op speelplaatswerking 

a. Oa. muziek op vrijdag  
b. Uitleendienst op maandag  

iii. KS en LS  
1. Pedagogisch project (oa digisprong)  

d. Heraanleg groene speelplaats 
i. Eerste stappen zijn gezet 

e. Zwembad en aanleg park  
i. Afbraak voetbal: ok 

ii. Eerste stappen  
f. COVID 

i. Nog niet weg te denken  
ii. Eerste besmettingen op school 



iii. Nog steeds vraag naar voorzichtigheid / waakzaamheid  
g. School:  

i. Leerkrachtentekort 
1. Krapte op de arbeidsmarkt, ook bij leerkrachten  

ii. Energiecrisis 
1. Schrik voor stijging van prijzen  
2. Zeker naar de winter toe, wanneer ramen open moeten blijven owv 

COVID  
 

3. Jaarkalender 
a. Werkgroepen ter voorbereiding van activiteiten: verkeerswerkgroep, feestcomité en 

werkgroep Halloweentocht  
i. Voorstelling verkeerswerkgroep  

1. Week op Wielen  
2. Speculaasverkoop  
3. Fiets- en voetgangersexamen (voor respectievelijk 6de en 4de leerjaar) 

b. Zie jaarkalender als bijlage 
i. Week op Wielen (3de week september)  

1. Start met Strapdag op 16/09 
2. Verschillende activiteiten – verspreid over de week  
3. Voor elke kleuterklas/leerjaar een aangepast programma  

ii. Dag van de leerkracht 05/10 
iii. Halloweenwandeling 22/10 
iv. Presentatiefeest: normaal gezien op 21/11 maar school geeft voorkeur aan 

feest op een vrijdag dus verplaatst naar 18/11 
1. School bezorgt overzichtslijst ‘kids met allergieën/intoleranties’: alter-

natief wordt voorzien  
v. Winterdrink 16/12 
vi. Take away 18/03 

vii. Schoolfeest 03/06 
viii. Dankavond 6de leerjaar 28/06 
ix. Laatste schooldag (ijsjes) 30/06  

c. Wordt telkens besproken op OC – eerstvolgende activiteit: Halloweentocht 
i. Voorstelling door werkgroep  

1. Op zaterdag 22/10 - start om 17.00 
2. Toegang: 2 euro pp  
3. Nadruk op sfeervolle lichtjeswandelling, eerder dan op griezeltocht 

a. 5 posten onderweg 
i. Oa Heksendans aanleren, Trick or Treat 

b. Afsluit op school  
i. Soep – hotdog  

ii. Bar 
iii. Halloweenfuif 

1. Organisatie door 6de leerjaar  
4. Enkel voor personen (gebonden aan school) die ingeschreven zijn 

a. Kinderen enkel mits begeleiding  
b. Vertrek in vaste blokken  

ii. Oproep voor helpende handen!  
 



iii. Klaartje (nieuw OC-lid):  
1. Wil graag fruit (clementines) sponsoren  
2. 300 à 600 stuks – waarvoor oprechte dank  

4. Varia  
a. Fruit op school  

i. Melding dat er vaak hetzelfde soort fruit voorzien wordt (oa appel, peer, ba-
naan). Vraag of er ook andere (exotische) soorten kunnen aangeboden worden. 
Zo leren kinderen ook ander fruit eten  

1. School informeert bij leverancier van fruit  
ii. Oproep voor helpende handen in het team van fruitschil-(groot)ouders 

1. Belangrijk: indien ander fruit voorzien wordt, rekening houden met het 
aantal helpende handen  

a. Momenteel enkel inzet van fruitschil-mama's voor kleuters en 
eerste leerjaar  

b. Sommige fruitsoorten: nodig om voor alle kinderen fruit te snij-
den (bv meloen)  

c. Het moet praktisch haalbaar blijven  

 
Volgende vergadering 

Maandag 14 november 2022, 20 uur 
 
Bedankt voor uw aanwezigheid! 


