
 
24 februari 2022 

Oudercomité AW  AW  AW 

Morwenna Buysse A Jan Naessens X Steven De Clerck X 

Dieter Maenhout A Ann Clincke X Davy De Zutter A 

Sylvie De Buck A Joke Van 
Overstraeten 

X Lien Lievens A 

Valérie Fiers A Filip Maus X Davy De Boever A 

Isabelle Verhelle X Elke Devolder X Kelly Rokegem A 

Jochen Huybrechts X Annelies De Pauw X Kenneth David A 

Veerle Van de Nouwelant A Jasper Nys A   

      

Leerkrachten AW  AW  AW 

Juf Ann De Buck A Juf Isabelle A Juf Ianthe X 

Juf Griet X Juf Kathy X Juf Marleen M X 

Juf An Planckaert X Juf Annelore X Juf Miranda X 

Juf Veronique A Juf Christine X Juf Inge X 

Juf Mieke X Juf Dorine X Juf Magali X 

Juf Renske X Juf Ellen X Juf Kim X 

Juf Els X Meester Elie A Juf Elke X 

Juf Joke X Juf Alice X Juf Karen (secretariaat) X 

Juf (islam) X Meester Louis A Schepen Trees Van Hove X 

 

X = verontschuldigd of Afwezig, A = aanwezig 
 

1. EVALUATIE VOORBIJE ACTIVITEITEN 
a. Sinterklaasfeest 

Het sinterklaasfeest is goed verlopen en er heerste een aangename sfeer. Veel leerkrachten vonden 
het makkelijk dat er geen over- en weer geloop was om cadeautjes te halen.  

De Sint gaf wel aan dat er iets meer afwisseling mag zijn in de liedjes en verzen 😊  



De foto’s werden per klas gegroepeerd en werden ondertussen ook doorgestuurd via WE- transfer. 
Kon iedereen dit bestand correct downloaden? Er wordt unaniem besloten dat deze niet meer op de 
schoolwebsite geplaatst zullen worden.  

Clown Rocky: Er werd nog niet betaald voor 2023. Volgend jaar willen we beroep doen op hem en bij 
voorkeur op volgende datum: 6 december (voorkeur 1), 5 december (Voorkeur 2), 1 december 
(Voorkeur 3) 

Morwenna stuurt een mail naar hen. 

 

b. Kerstactie 

Er werden minder pakketten verkocht dan in 2021. (841 tov. 1250). Uiteindelijk komt dit op ongeveer 
50€ verschil.  

De uitgestelde levering van de chocoladepakketten zorgde ook voor 10% extra korting waardoor we 
iets meer winst maakten.  

Sommigen vonden het Cote-d’Or pakket een voltreffer, andere leden gaven aan dat het CoteDor- 
pakket minder aan de verwachtingen voldeed. Het is wel zo dat de inhoud van het pakket volledig 
overeenkwam met de foto die we vooraf kregen. Het pakket moest wel zelf worden samengestoken 
(was op voorhand wel gemeld). Sylvie, Morwenna en Veerle namen deze taak op zich maar volgend 
jaar (indien we opnieuw voor dit pakket kiezen) voorzien we graag meer helpers om dit voor te 
bereiden.  

De samenwerking met de Vershoek is dit jaar heel vlot verlopen.  

 

2. EVALUATIE EN VOORBEREIDEING KOMENDE ACTIVITEITEN 
a. Springkastelenfestival 

Het springkastelenfestival willen we graag koppelen aan een opendeurdag. Het voorstel wordt 
gegeven om dit in de namiddag te laten doorgaan volgend op de opendeurdag (die in de voormiddag 
zal doorgaan). Een optie is om de ingang aan de kleine speelplaats te plaatsen via de kleine koer en 
dan een rondleiding te geven tot in de turnzaal.  

DL Events zou de springkastelen voorzien. Is er plaats voor 5 springkastelen in de turnzaal? Welke 
datum willen we hier vrijhouden, bij voorkeur in februari? 

b. QUIZ 12 maart 

Er wordt vanuit de werkgroep geopperd om de zaal reeds op vrijdag klaar te zetten. Zij voorzien een 
grondplan.  

Helpers op 11 maart vanaf 19u30  

 Kenneth 
 Davy 
 Jochen 
 Jasper (begint al met klaarzetten om 16u samen met Juf Isabelle) 
 Dieter 
 Morwenna 
 Juf Isabelle (beschikbaar tot 18u)  

De bestelling werd reeds doorgegeven aan Union. Er worden frisdranken en wijn, bier voorzien. Als 
hapjes voorzien we enkel bordjes kaas/ Salami 

Drankkaarten: Momenteel zijn er nog kaarten van 0;90 cent in omloop. We stellen voor om kaarten 
van 0.50 cent te maken. Daarnaast willen we de prijzen ook gelijk trekken. 



Frisdranken: 2€ 

Wijnen en bieren: 3,5€ 

Voor dit event zoeken we nog extra helpers: 

 Juf Veronique (bediening) 
 Davy (toog) 
 Jochen (toog) 
 Joke (kassa)  
 Sylvie (kassa) 
 Isabelle (bediening) 
 Kelly (bediening) 
 Elke D (bediening) 
 Wout en Robin en Daan (ophalen documenten) 

Wie is nog beschikbaar om te helpen op dit event?  

Voor dit event (prijzenpot) werden ook sponsors gezocht.  

 Jeffreys 
 Apotheek Vosselare 
 AniToma 
 ‘t Groen Beleven 
 Bioflora 
 Eau Passetemps 
 Taste@Home 
 Renmans 
 Pakketten CD (kerstactie) 
 Nougat (kerstactie) 
 Dranken Union 
 Frietkazerne 
 Kenneth 

Er moeten nog een aantal sponsors bezocht worden.  

 Jeroom (Dieter) 
 GB en Vervaeke (Valerie) 

 

c. Grootouderfeest 18 maart 

Voor de vorige datum werd al navraag gedaan bij Tartiste. Leveren zij voor deze datum opnieuw? 
Sylvie neemt contact met hen op. 

Daarnaast wordt ook het idee geopperd om zelf taarten te bakken. Voor de volgende editie 2023 
wordt dit zeker meegenomen.  

Het aantal grootouders dient nog doorgegeven te worden.  

We voorzien voor dit event graag 6 personen die kunnen meehelpen van 13- 15u. 

 Lien 
 Maité 
 Davy 
 Morwenna 
 Juf Isabelle 
 XX 

 



d. Paasontbijt 1 april 

Voor dit event zijn er geen helpers nodig. Vanuit het OC wordt een budget voorzien en de school legt, 
indien nodig, nog bij. Wij voorzien vanuit het OC 500€ voor deze activiteit. 

e. Plantenactie  

Deze activiteit staat niet op de planning maar door het grote succes van vorig jaar willen we dit graag 
herhalen. Vorig jaar werden 981 potjes verkocht. 

We doen graag beroep op:  

 Bioflora (buitenplanten) 
 ‘ t Groen Beleven (binnenplanten) 

Vanuit het OC komt de vraag wanneer we moeten starten met de verkoop en met de levering + het 
uitdelen van de flyers.  

Er wordt beslist om de bestellingen af te sluiten voor de Paasvakantie (4 april) en indien mogelijk zal 
de levering plaatsvinden na de paasvakantie. De prijzen, exacte levering en effectieve keuze worden 
nog concreet afgesproken met de leveranciers.  

Morwenna neemt contact met bioflora en t groen beleven op. 

Er zullen dit jaar geen versierde potjes voorzien worden door de leerkrachten. Buitenplanten zullen in 
een gewoon plastic bloempotje geleverd worden. Voor de binnenplantjes voorzien we nog een wit 
potje.  

f. Schoolfeest De Vaart Boutique 

Het schoolfeest zal doorgaan op zaterdag 21 mei vanaf 16u.  

Thema: Flower Power 

Standjes: tattoos, make- up, ballonnen, … 

Eetstandjes: pizza, hotdogs, croque monsieurs, worst, bbq, mocktails en cocktails, ijscrèmekar … 

Er wordt nog bij Nadia (Ter mote) nagevraagd of zij haar crèmekar en popcornmachine wil uitlenen. 

Voor dit event zoeken we een werkgroepje om alles te organiseren en en te coördineren. Tijdens de 
eerste vergadering gaven zich al een aantal mensen op:  

 Kenneth 
 Kelly 
  Dieter 
 Jasper 
 Veerle 
 Ann 
 Morwenna.  
 Zijn er nog mensen die willen aansluiten? 

 

3. VARIA 
 Pensioen Meester Paul en juf Marleen 

Door Covid werd er nog geen cadeau bij meester Paul afgegeven. Meester Paul heeft zelf aangegeven 
 dat hij geen feest wil. Sylvie gaat langs met een cadeau voor meester Paul. Voor juf Marleen wordt 
  later dit jaar nog een pensioenfeest gegeven.  

Voor juf Marleen zal de school nog een feest voorzien. Wij zullen dan ook als OC ons geschenk 
afgeven.  



 De boom  

De boom van het OC is verouderd. We willen deze graag in het nieuw steken. Nieuw voorstel om te 
 werken met de affiche aan de muur in de eetzaal. We hangen een sleepnet/ sleeptouw aan de muur 
  en bevestigen met clips de foto’s van alle leden. We nemen het OC mee op sleeptouw, wie 
wil mee  op sleeptouw, welkom aan boord... ?? 

Qua locatie is dit wel minder zichtbaar. Dit bekijken we nog op de volgende vergadering. 

Graag je foto (digitaal of op papier) bezorgen voor 8 maart aan het secretariaat of door te mailen naar ons 
😊. 

 Startuur: het startuur voor de vergaderingen zal opnieuw 20u15 zijn.  

Daarnaast zal er ook een agenda doorgestuurd worden naar aanloop van de vergadering (uitnodiging) 

 Voorstel tot sponsoring via een brief 

SInt – Vincentius werkt met een sponsorbrief. We nemen dit zeker mee voor volgende activiteiten. Morwenna 
en Lien bekijken om een voorstel uit te werken voor volgend schooljaar.  

 

 Fietsenstalling 

Aan de fietsenstalling links helt het pad wat naar beneden. Hierdoor is er een klein opstapje dat minder goed 
zichtbaar is en waar er reeds enkele personen over gestruikeld zijn. We opteren vanuit het OC om dit beter 
zichtbaar te maken met witte of gele verf of een arcering vlak ervoor om verdere ongelukken te vermijden. 

 

De volgende vergadering vindt plaats om 20u15 op 17 maart in de eetzaal van de school.  

Volgende zaken zullen dan besproken worden: 

 Evaluatie QUIZ 
 Paasontbijt 
 Plantenactie 
 De vaart Boutique: stand van zaken 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Grootouderfeest is verplaatst naar 18 maart.  

Voor deze nieuwe datum zoeken we nog personen om te helpen 

Leverancier Tartiste is verwittigd. 

4. SINTERKLAAS:  

De Sint zal al enkele dagen slapen op school en elke dag dingen “vergeten”. Hij zal de dag 
 zelf via de voordeur binnenkomen en zich “vergissen” van deur. Sylvie zet de pieten af om 
  

8u30 aan de school. 
 
Juf Els: neemt contact op met Sint en Piet om het draaiboek door te nemen. 
Sint: schoonbroer juf Griet 
Pieten: Els, Andy en Bart 
Pietenpakken: Juf Isabelle vraagt na. 
Eten: Er zal eten worden besteld voor 5 personen bij Artiste Pizzeria of Slagerij Mortier 

Strooisnoep: We gaan momenteel uit van mogelijkheid tot strooisnoep.  
Zakjes worden gevuld 30/11 door de juffen + Dieter zal snoepgoed aankopen deze week. 
Clown Rocky: Deze activiteit gaat ook door. 

 

5. KOEKJESVERKOOP  

Tot vandaag (15/11) werden reeds 120 pakketten besteld. Er mag zeker nog reclame  

gemaakt worden voor de koekjesverkoop via verschillende kanalen (Facebook,  



mondreclame...).  

 
Cote D’ or chocolade moet doorgegeven worden op 26/11.  
Dit is de effectieve einddatum voor deze bestellingen. 
 
Voor de andere leveranciers: 
Vershoek (Koekjes): ten laatste door te geven op 2 december.  
Vital (Nougat): Ten laatste door te geven op 1 december.  
 
Helpers voor de afhaalmomenten: 
Woensdag na school: Sylvie, Morwenna, Jasper 
Donderdag na school: Valerie, Ann Clincke, Jasper 
Vrijdag tijdens de kerstmarkt: Jasper, X, X 

 

6. WERKGROEP KERSTMARKT  

De werkgroep heeft reeds een eerste keer samengezeten. Er is momenteel nog  
onduidelijkheid of het event effectief kan doorgaan. Er zal meer geconcretiseerd kunnen  
worden na het overlegcomité van woensdag.  
 
Er wordt geopteerd om de kerstmarkt buiten te houden bij mooi weer. Indien slecht weer  
(regen) wordt geopteerd om de sportzaal te gebruiken.  Ook hier is er besloten om de  
volledige uitwerking en bespreking van de Kerstmarkt af te wachten in functie van de  
beslissingen van het overlegcomité. De werkgroep werkte reeds een draaiboek uit voor de  
kerstmarkt, dit wordt later nog besproken.  
 
Kerstmarkt (voorlopige beslissingen)  
Startuur: 16u30 
Helpers: Davy, Dieter, Sylvie (vanaf 17u),  
Kerstman: Bart? Nog na te vragen  
Kerstmanpak: nog te bestellen via Wendy's Partyshop 
Klaarzetten zaal: afhankelijk van indeling bij voorkeur op woensdag, Donderdag, Vrijdag 
Drank en eten: Drinken wordt op voorhand besteld bij Union door de werkgroep + aankoop 

 frietjes en bbq- worsten. 
 

7. SPRINGKASTELENFESTIVAL 

Dit mag mag voorlopig doorgaan. Dit werd ook nagevraagd bij Stad Deinze.  
De verzekering: wordt op naam van de school gezet.  
De werkgroep werd reeds vastgelegd en zij zitten binnenkort samen  
(Kenneth, Dieter, Jochen, Lien en Davy, Jasper en Morwenna) 

 
Dieter checkt alvast voor een pannenkoekenplaat.  

  

6. VARIA 



 Pensioenenviering Leerkrachten: Dit jaar gaan Meester Paul en Juf Marleen op pensioen.  
Vanuit het OC werd voor andere leerkrachten een cadeau gegeven maar we vinden dit niet 
meer terug. Voorstel om hiervoor een fix bedrag vast te leggen.  

 Voor juf Marleen wordt op 29 november een feest gegeven met alle kinderen. Het OC 
voorziet nog een cadeau. 

 Meester Paul wou bij voorkeur geen feest en heeft persoonlijk contact gehad met de 
leerkrachten rond zijn afscheid. OC voorziet ook voor Meester Paul nog een cadeau. Dit zal 
afgeleverd worden door 1 persoon/ ouder. Er wordt hiervoor nog contact opgenomen met 
Juf Els (echtgenote).   

 

 

De volgende OC- vergadering gaat door op maandag 6 december november om 20u15 in de eetzaal.  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 


