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Aanwezig: Kim, Sandra, Naima, Sofie, meester Jeroen, directeur Jan, Nouza, Bert, Ann, Annelies,  
Jasper, Ben, Liesbeth, Loes, Tommy  
 
Woordje van de directeur  

• Welkom – dank om te komen  
• Fiere directeur n.a.v. de Halloweentocht – nieuw initiatief – zeer positief ervaren  

o Mooi weer, alles verliep zoals gepland 
o Grote aanwezigheid van ouders en kinderen  

• Nieuw rapport geïntroduceerd 
o Vanaf tweede leerjaar 

• Vrijdag 19/11 Presentatiefeest (officieel maandag 21/11, maar vrijdag leuker om te feesten)  
o Cake van het OC – alternatief voor kinderen met een intolerantie/allergie  
o Viering in de kerk voor leerlingen LS – langere speeltijd  
o Uitnodiging van voormalige collega’s 
o Voorstelling voor de leerlingen (KS en LS)  

▪ Per twee leerjaren  

Presentatiefeest vrijdag 19/11 

• Cake besteld door Sandra 
• Kim zorgt voor alternatief voor kinderen met een intolerantie  

o Jan heeft lijst doorgestuurd 
• Aantal leerlingen gelijk aan vorig jaar – 133 kleuters en 333 leerlingen lagere school – leerkrach-

tenteam 60 – 540 stuks in totaal  
• 3 medewerkers om klaar te zetten / mee te helpen   

Winterdrink  

• 16/12 
• Chocomelk en glühwein – geen soep  
• Kinderen vanaf 15 uur– ouders van 16 tot 18 uur  
• Vraag aan ouders om cake te bakken  
• Mogelijk om muziek te voorzien?  
• Haalbaar? Organisatie?  

o Te bespreken op personeelsvergadering 
o Nog geen leerkrachtenteam ‘Kerstdrink’  

• Vrije bijdrage – voor Warmste Week (kwetsbaarheid) of bijdrage voor sociale kas?  



o Project Witte Raven  
▪ Jan informeert   
▪ Verkoop van chocolade voor project – uitnodigen voor standje op de Kerstdrink?  
▪ Project: 1 witte raaf op school: voelsprieten naar armoede  

• School kan tussenkomen in kosten van bv uitstappen  
• School krijgt dit bedrag terug via project  

Evaluatie Halloweentocht  

• Evaluatie van de leerkrachten – voorstelling door Jan  
• Positief  

o Goede sfeer - gezellig 
o Goede reacties van ouders  
o Kelder leuke belevenis voor de lln  
o Leuke tocht – originele postjes  

• Negatief 
o Hoge verwachtingen naar leerkrachten toe  
o Communicatie niet altijd ok 
o Kelder: zeer druk – afbraak zeer tijdsintensief/zwaar  
o Zwaarder dan schoolfeest qua werk en voorbereiding  
o Geen tijd genoeg om rustig te eten op de postjes 
o Opruim duurde langer 
o Te weinig mannen / sterke hulp  
o Kinderdisco heeft minder volk getrokken  
o Hallal worstjes te klein, te weinig gewone worsten  

• Verbeterpunten / suggesties 
o Vooraf vragen naar voorkeur eten – snackpakket?  
o Eten met minder werk (bv frietkraam) 
o Kelder vroeger sluiten  
o Aflossingssysteem voor de postjes 
o Vier personen per post  
o Wat bij regenweer?  
o Snackpakket voor helpers 
o Inschrijvingskost mag hoger 
o Rode draad per post  
o Maximum aantal deelnemers voorzien  
o Buren vonden het jammer dat ze niet op de hoogte waren, willen huis ook decoreren  
o Soep in bekers ipv kommen?  
o Gratis eten voor medewerkers / leerkrachten?  

• Morgen personeelsvergadering, komt opnieuw aan bod 
• Globaal: zeer positieve reacties  
• Volgend schooljaar: zelfde tocht maar finetunen  

Verkeerswerkgroep – speculaasverkoop  

• 30/11 inpakken pakketten – 13.30 uur 
• Alle hulp welkom  
• Brief wordt morgen verspreid: op papier en Questi 
 
 



Groene speelplaats  

• Reeds aantal aanpassingen gebeurd  
• Gekozen voor een aantal bomen  
• 2020 meegedaan aan subsidieaanvraag van de stad – toen €11.000 gekregen  

o Nu nieuwe aanvraag – heus plan (niet enkel schets) – 30/11  

Varia / rondvraag 

Bezoek van de schepen van sport 

• Werken zwembad: liggen drie maanden stil wegens klacht van de buurt  
o Normale planning: start in oktober 

• Sportkringpark: semi openbaar stuk achter de school – ongeveer de helft van een voetbalplein – 
kunstgrasplein (model U9)  

• Heuvel achter de school optimaal maar gebeurt niet: mogelijk om dit alsnog te realiseren op onze 
speelplaats?  

Sponsors 

• 16 sponsors, sommigen in natura  

Fietsexamen 

• Enkel examen of leert de school ook fietsen? Vraag vanuit een ouder. 
• Meester Robbe heeft afgelopen periode een kindje uit het derde leren fietsen (vraag vanuit de ou-

ders) 

Volgende vergadering 

• Volgend oudercomité: 6 februari 2023  
• Noteer alvast: schoolfeest: 3 juni 2023 

 
Bedankt voor uw aanwezigheid! 


