
 
 

Oudercomité AW  AW  AW 

Morwenna Buysse A Jan Naessens V Steven De Clerck V 

Dieter Maenhout A Maaike De Porre V Davy De Zutter V 

Sylvie De Buck A Joke Van 
Overstraeten 

V Ann Clincke A 

Valérie Fiers A Filip Maus V Lien Stevens A 

Isabelle Verhelle A Elke Devolder V Davy De Boever A 

Jochen Huybrechts A Annelies De Pauw V Kelly Rokegem A 

Veerle Van de 
Nouwelant 

A Jasper Nys A Kenneth David A 

      

Leerkrachten AW  AW  AW 

Juf Ann De Buck A Juf Isabelle V Juf Ianthe V 

Juf Griet A Juf Kathy A Juf Marleen M V 

Juf An Planckaert A Juf Annelore V Juf Miranda V 

Juf Veronique A Juf Christine V Juf Inge V 

Juf Mieke A Juf Dorine V Juf Magali V 

Juf Renske V Juf Ellen A Juf Kim V 

Juf Els V Meester Elie V Juf Karen (secretariaat) V 

Juf Joke V Juf Alice V Schepen Trees Van Hove V 

Juf (islam) V Meester Louis V   
 

V = verontschuldigd, A = aanwezig 

 

1. Groepsfoto:  
Er wordt door Eefje Verfaille een groepsfoto genomen die achteraan in de schoolkalender wordt 
geplaatst. 
 

2. Welkom en uitleg aan nieuwe leden 
Iedereen van harte welkom op de eerste vergadering van het oudercomité voor het schooljaar 2021-
2022. Welkom aan de nieuwe leden.  
 
3. Voorstelling oudercomité en inhoud en korte voorstelling aan elkaar 
 
Doel van het oudercomité 
Het oudercomité heeft een ondersteunende functie voor onze school. Dit zowel op logistiek vlak 
(helpen bij schoolfeest, musical, recepties) als op financieel vlak. (Wij stellen verschillende budgetten 
ter beschikking aan de school: Klasbudget, Sinterklaas, Pasen, …) 
 
Wie is het oudercomité?  
Eerst en vooral: ouders met kind(eren) op de school. 

OC vergadering 16 september 2021



Het oudercomité vergadert ongeveer 1 keer per maand, om verslag uit te brengen over voorbije 
activiteiten, het voorbereiden van toekomstige activiteiten en een moment van gezellig samenzijn en 
uitwisseling tussen ouders enerzijds en de school anderzijds. 

 
Morwenna is sinds september 2021 voorzitter van het oudercomité.  

 
 Voorzitter: Morwenna Buysse (staat in voor het leiden van de vergaderingen, eerste 

aanspreekpersoon (het voltallige team is aanspreekpunt), leidraad jaarplanning). 
 Ondervoorzitter: Dieter Maenhout (geeft ondersteuning aan de voorzitter, zorgt voor 

drank en versnaperingen tijdens vergadering, boodschappen voor verschillende 
activiteiten) 

 Penningmeester: Sylvie De Buck (staat in voor opvolging VZW-materie, boekhouding 
en opvolging aankopen). Daarnaast zorgt Sylvie ook voor de opvolging van de OC-
mailbox, De Facebook- en Instagrampagina. Sylvie is tevens actief lid van de 
werkgroep Quiz en Kerstactie.  

 Secretaris: Valérie Fiers: staat in voor de mailings, opmaken van brieven en 
verslagen. Daarnaast houdt zij de OC-pagina op de schoolwebsite up-to date. 

 

 
4. Overlopen financiële luik 2021 (vorig schooljaar) en begroting 2022 (Huidig schooljaar) 
 
Voor dit jaar moeten ALLE activiteiten VOORAF worden voorgelegd aan het gemeentebestuur.  
Er wordt door de gemeente een beslissing gegeven of een activiteit al dan niet kan doorgaan.  
Voor de kerstmarkt op 17 december wordt pas midden oktober een goedkeuring gegeven.  
 
Geplande activiteiten en kalender 
 

Datum Onderwerp Extra 

25 september Fietsactiviteit We zoeken helpers Vanaf 11U tot 18u 
Prijslijst dient nog opgemaakt te worden. 
Is er ook fruitsap nodig? 
Waar zal de bar komen? Is er versiering nodig? 
Wie komt alles opruimen op zaterdag? 
Vrijdag 24/9 zetten Dieter en Jochen alles klaar. 
Zaterdag 25/9: Helpers Kelly, Jochen 
 
Extra helpers? 
Mia (mama Victoria) 
Maaike (mama Imke) na 16u 
Sylvie 
 
 

Begin oktober Verdeling 
schoolkalender 

Wordt nog doorgestuurd om alle data te checken 

10 oktober Levensloop Deinze De leerkrachten wandelen mee voor het goede 
doel. Ook het OC wil met een delegatie 
meewandelen. Wie wil meedoen aan een 
looptocht? Graag doorgeven via mail naar 
oudercomitegbsnevele@outlook.com.  

Periode Halloween Voorstel Soepverkoop?  Doen we niet dit schooljaar 

19 november Grootouderfeest Er zijn 84 kleuters (= 252 grootouders).  



We bieden hen graag een koffie en taartje aan.  
 
Wie kan helpen? Graag bevestigen tegen 25 
oktober per mail naar 
oudercomitegbsnevele@outlook.com. We zoeken 
6 ouders die willen meehelpen voor deze 
activiteit.  
! activiteit moet nog voorgelegd worden aan 
gemeente 

2 december Sinterklaasfeest Clown Rocky neemt een grote hap uit het budget.  
Is gereserveerd.  
 
Er moeten snoepzakjes gemaakt worden.  
 
Sint = OK 
Wie speelt Piet + kostuums? 
 
We opteren voor een alternatief volgend jaar. 
Voorstel om Sint en Helpers te trakteren met een 
menu van Artiste en dit bij lid OC te nuttigen. 
Er is geen werkgroep nodig.  
 

Kerstactie Koekjesverkoop We hebben een assortiment van koekjes via 
Vershoek die geproefd kunnen worden.  
Kenneth vraagt nog een lijst op via familie om aan 
lagere prijs koekjes aan te kopen. Voorstel om alle 
aankopen dit jaar af te halen op woensdag 15/12, 
donderdag 16/12 na school of vrijdag 17/12 op 
kerstmarkt.  
Wie is beschikbaar op de afhaalmomenten? 

17december Kerstmarkt Werkgroep: zie hieronder 

   

Eerste Vergadering 2022  Kan opnieuw doorgaan bij juf Kathy 

12 en 13 februari Springkastelenfestival Voorstel om aan alle kinderen die langskomen een 
bonnetje te geven voor een gratis pannenkoek, 
aangeboden door OC.  
Kelly bezorgt een plaat om pannenkoeken te 
bakken.  
De mama van Dieter zal bakken.  
Nog na te vragen betreffende 
ongevallenverzekering en nodige medische 
bijstand.  
 
Werkgroep: zie hieronder 

12 maart Quiz Werkgroep is voltallig. 
We rekenen op 8 personen die kunnen helpen 
deze avond.  

1 april Paasontbijt OC sponsort maar de leerkrachten organiseren dit 
ontbijt.  
Werkgroep rond sponsors: zie hieronder 

25-29 april Week van de leerling Frietjesbak op 26 april 



We rekenen hier op 4 personen die kunnen 
helpen.  

15 mei Plechtige communie  

21 mei Vaart Boutique Er zullen foodtrucks en eetstandjes zijn.  
Activiteit moet nog goedgekeurd worden. 
Werkgroep: die hieronder 

28 mei Eerste Communie  

5 juni Stoet  

6 juni Receptie Communie Kindjes die in 2022 een lentefeest of communie 
hebben, worden uitgenodigd voor een hapje en 
drankje. Wordt georganiseerd door het OC. 
Details volgen nog.  
We zoeken helpers voor dit event. 

24 juni Proclamatie We zoeken helpers voor dit event 

 
5. Evaluatie eerste schooldag (Vissnoep) 
Werd goed onthaald door iedereen + Juf Isabelle is nog in de klassen rondgegaan met snoepjes, wat 
de leerlingen ook wel konden waarderen. 

 
6. Schoolkalender 
De foto’ s werden getrokken door Eefje Verfaille en zij verzorgt ook de lay- out. We werken voor de 
druk opnieuw samen met Mirto. Kostprijs kalenders is 521.27 euro (excl. BTW) voor 180 kalenders. 
Vorig jaar verkochten we er 170, nu gaan we voor 180. Momenteel zijn er 159 kalenders verkocht. 
 
7. Werkgroepjes 
We vormen een aantal werkgroepen. De werkgroep van de quiz is reeds gevormd en bezig. 
Daarnaast zoeken we nog mensen voor de werkgroepen hieronder.  
Was je niet aanwezig tijdens de vergadering en wil je mee nadenken en bepaalde activiteiten 
uitwerken: laat het ons dan zeker weten! 
 
Overzicht van wie zich reeds opgegeven heeft: 
Kerstmarkt: 
Kenneth; Kelly; Lien; Davy; Veerle; Ann 
Springkastelenfestival: 
Kenneth; Dieter; Jochen; Lien; Davy; Jasper 
Sponsoring paasontbijt:  
Kenneth;  
Schoolfeest: 
Kenneth; Kelly; Dieter; Jasper; Veerle; Ann  
 
 
8. Varia 
We ontvingen verschillende vragen van ouders die vragen hebben rond de ijskar op de parking. Juf 
Isabelle wil dit bespreken met Tartiste.  
 
Er is geen uitnodiging verstuurd naar de juffen voor de vergadering.  volgende keer zeker op letten 
dat we dit doen.  
 
Het klasbudget per kind wordt verhoogd naar 5€ per kind ipv. 3€. De budgetten voor zedenleer, 
godsdienst en LO vallen weg.  

 



De volgende vergadering gaat door op 12 oktober Graag je aanwezigheid bevestigen voor 

10 oktober via oudercomitegbsnevele@outlook.com. 

 


