
 
28 april 2022 

 

Oudercomité AW 
 

AW 
 

AW 
Morwenna Buysse A Jan Naessens V Steven De Clerck  
Dieter Maenhout A Hannes Braeckman V Davy De Zutter  
Sylvie De Buck A Joke Van 

Overstraeten 
V Ann Clincke A 

Valérie Fiers V Filip Maus  Lien Lievens A 
Isabelle Verhelle A Elke Devolder V Davy De Boever A 
Jochen Huybrechts A Annelies De Pauw  Kelly Rokegem A 
Veerle Van de 
Nouwelant 

A Jasper Nys A Kenneth David A 

Leerkrachten AW 
 

AW 
 

AW 
Juf Ann De Buck V Juf Isabelle A Juf Ianthe  
Juf Griet  Juf Kathy  Juf Marleen M  
Juf An Planckaert  Juf Annelore V Juf Miranda  
Juf Veronique  Juf Christine A Juf Inge  
Juf Mieke  Juf Dorine  Juf Magali  
Juf Renske  Juf Ellen  Juf Kim  
Juf Els A Meester Elie  Juf Karen (secretariaat) A 
Juf Joke  Juf Alice A Schepen Trees Van Hove  
Juf (islam)  Meester Louis  Juf Elke A 

 
V = verontschuldigd, A = aanwezig 
 

1. Goedkeuring vorige vergadering 
o Pasfoto’s rechtzetting: deze konden wel genomen worden.  

2. Evaluatie voorbije activiteiten:  
o Grootouderfeest 

Goede sfeer, kleuters en grootouders hadden een mooie namiddag. Sommige 
grootouders kloegen dat de koffie koud was: deze was op voorhand uitgeschonken: dat 
zal de reden zijn. Dus ofwel kleiner aantal vooraf opvullen, en dan op moment zelf vullen 
ofwel toch ter plaatse aan tafel schenken.  
Sommige grootouders kloegen ook over de taartjes: sommige ouders kloegen dat ze zuur 
waren, anderen dat ze wat aangebrand waren. Beter kan men dat natuurlijk op het 
moment zeggen, dan kan men dat ook aan de bakker melden.  
Wel teveel koffie gemaakt: 3 perculators gemaakt, zeker 1 volledige over. 
Voorzien we naar volgend jaar ook paar flessen water?  
Klaarzetten van de tafels: ofwel met een aantal helpers van OC op vrijdagvoormiddag, 
ofwel donderdagavond klaarzetten (want op vrijdag geen warme maaltijd)  

o Paasontbijt 



De leerlingen/kleuters waren zeer enthousiast over het ontbijt, het was heel lekker. Het 
was een zeer aangebreid aanbod met koeken, sandwichen, fruit, chocolade, yoghurt, 
eieren enz... 
Het OC heeft  573,88 Euro bijgedragen. 
Kleuters willen ook wel graag een chocoladekoeken, zal meegenomen worden naar 
volgend jaar. 
Dit zal wel niet elk jaar doorgaan, maar bij een volgende keer zal men vermoedelijk iets 
minder kopen, want wel veel over 

o Frietjesbak 
Alle leerlingen hebben zeer veel gegeten: alles was op! 10 kg frieten bijgehaald. Er was 
wel 1 doos frikandellen in de diepvriezer niet meegenomen: deze zal nu gebruikt worden 
tijdens het schoolfeest.  
Nu aangekocht: 70 kg frieten // 30 halal frikandellen // 9 dozen frikandellen van 40 (+1 
nog in diepvries) 
Er waren dit jaar 5 helpers: voor volgend jaar zouden  4 bakkers genoeg (maar wel goed 
dat er iemand backup is om bv. nog boodschappen te doen). 
De frituurolie was te warm bij het vergieten, dus er moet 1 nieuwe trechter aangekocht 
worden.  
Frituurolie: ongeveer 25 liter voor deze friteuse per keer te vullen.  
Kenneth zal een ijzeren trechter voorzien voor het OC.  

o Plantenactie  
 Opbrengst is iets lager dan vorig jaar maar nog steeds zeer tevreden ( vooral 

buitenplanten verkocht: 128 binnenplantjes, 670 buitenplantjes): mensen waren 
zeer tevreden over aanbod. Kan zeker nog eens herhaald worden.  
 

3. Toekomstige activiteiten 
a. Schoolfeest 21/05 

i. Werkgroep samengesteld en al twee keer samengekomen 
1. Feestgelegenheden Bart Vanthuyne, hij gaf aan dat een VZW wel op 

verschillende subsidies kan rekenen, maar ik weet niet of we 
hiervoor in aanmerking komen als school? Kunnen we nog eens 
navragen voor volgend schooljaar. 

2. Eerste versie prijslijst aangemaakt – ook thee aanbieden, rode wijn 
(en op is op), nog zeer veel plastieken bekers dus die gaan we 
opgebruiken. Bier/Wijn/Cava  zullen in glazen geserveerd worden. 
Chips zullen toch aan 2 euro verkocht worden. Ijsjes zullen in de Aldi 
aangekocht worden. Er zullen hotelcakes aangekocht worden. Vanaf 
18u (of zelfs al vroeger) kan er ook frietjes, frikandel en hamburgers 
(ook veggie versie) geserveerd worden.  
Broodjes voor hamburgers worden bij Welvaert aangekocht.  

3. Klaarzetten tombola: zal op vrijdagavond al gebeuren (Sylvie, 
Morwenna): vermoedelijk in de inkomhal. Vermoedelijk ook al de 
bar klaarzetten, frituur zal onder een tent geplaatst worden, Fuif zal 
tussen podium en afdak plaatsvinden (dan worden de stoelen 
weggedaan). 

4. Kassa: kaartjes voor de workshop en drankkaarten. Kinderen van 6e lj 
zullen tombolalotjes verkopen. We maken 1 kassa, voorzien genoeg 
wisselgeld. 2,5 Euro voor workshop en 10 Euro voor drankkaart. 1 
tombola lotje voor 3 euro, 2 voor 5 euro.  

5. Grote sponsors zijn aangeschreven, sommigen hbn al gereageerd, zal 
opgevolgd worden 

6. Kleine sponsors: lijst van sponsors zijn opgemaakt, verdelen onder 
de leden en leerkrachten om nog rond te gaan. 
 



ii. FB uit werkgroep 
iii. Taakverdeling 

Werkblokken 
16u – 17u30: 5 aan de toog / 2 personen voor ijsjes en suikerspin // 2 
personen bij cocktail / 2 a 3 aan de frieten // 2 aan hamburgers 
17u30 – 20u: 7 aan de toog // 2 personen aan cocktail // 3 aan de 
frieten // 2 aan de hamburgers 
Programma zal herbeken worden  

1. Joke Van Overstraeten --> volledige dag beschikbaar, bij voorkeur 
kassa of tombola 

2. Hannes Braeckman--> Kan meehelpen als bartender van 15u30 - 
17u30 

3. De papa (Joeri) van Ewoud/ Ella Vandeperre --> kan de laatste shift 
meehelpen, doorgekregen via juf Mieke (geen functie opgegeven) 

4. Els (mama Lior) 
5. Valerie: 1 shift 
6. Sophie Westen:  1 uurtje bar of frietjes 
7. Sven Van Kets: bartender 17u30 – 19u30 
8. Eline Van Cromphout (kindje in K1b):  vanaf 19u30: liefst iets met 

weinig hoofdrekenen 
9. Steven De Poorter: 19u30 – 21u30 
10. Stefanie Ghys: heb ik nog niet kunnen antwoorden, maar 

beschibkaar 
11.  Mieke Cocquyt en echtgenoot: moeten we nog mailtje van 

ontvangen 
12. Isabelle Verhelle: eerste shift 

iv. Tombolaverdeling 
v. Wat nog aan te kopen en door wie? 

1. Enveloppen voor tombola + : Action (Sylvie) 
2. Frietbakjes, frieten, frikandellen, Bickybroodjes, (Makro, Dieter) 
3. Hamburgers (Renmans, Dieter) 
4. Broodjes voor Hamburgers 
5. Festivalbandjes: Tyvek polsbandjes | 25MM bedrukken met logo? | 

EventGoodz.nl soort papieren armbandejs, bedrukt: voor 300 is het 
43,56 euro (incl BTW): gratis verzending 

6.  
b. Stoet kermis: op pinksteren: welke kindjes doen mee? Wat moeten wij nog doen 

hiervoor? Davy en Dieter zullen de boot klaarmaken, verder moet OC niets doen. Er 
zal een oproep gedaan worden naar de kinderen om mee te doen.  

c. Receptie 1ste en 6e leerjaar 
i. Ook de leerlingen van het 2e leerjaar, die begin dit schooljaar hun 1e 

communie deden zullen uitgenodigd worden.  
ii. Wie helpt: Er zal een oproep geplaatst worden.  

iii. wie doet de bestellingen: Drank en hapjes 
iv. Pinkstermaandag 

d. Einde schooljaar 
i. Schoolzangfeest: op 17 juni 2022 en dan zal ook de pensioenviering van juf 

Marleen plaatsvinden. Ook de bedanking voor Meester Pol moet nog 
gegeven worden. Ook poestvrouw Viviane  is sedert 1 april met pensioen. 
Het leerkrachtenkorps zal iets geven, ook het oudercomité zal een plant 
geven op hetzelfde moment.  



ii. Afscheidsfeestje 6e leerjaar? Dit jaar gaan de leerlingen naar Durbuy dus zal 
er geen afscheidsfeestje georganiseerd worden op school.  

iii. Proclamatie 3e kleuterklas en 6e leerjaar: wat doen we dit jaar?  Vrijdag 24 
juni om 17u (voor kleuters) en om 20u (6e leerjaar) Wie helpt? 

 
4. Punten los van activiteiten 

a. Pensioen Juf Marleen en Meester Pol 
i. Nog te doen 

b. Boom nieuw leven inblazen 
i. Foto’s nog steeds welkom. Net hangt nog niet op: nu op school.  

ii. Foto’s nog niet kunnen uitknippen en afdrukken, sorry daarvoor! 
c. Site updaten: we hebben deze week de inloggegevens gekregen en zullen de site 

updaten.  
d. Luifel: 

i. Is er al een idee? Groen dak is een goed idee, met klimplanten maar nadeel is 
dat er veel insecten naar toe komen en dat er veel blaadjes/zaadjes in de 
zandbak vallen. 
Davy is al komen kijken: er zouden 4 palen moeten met een doek aan, een 
soort “stretch tent”: houten palen zullen wel niet lukken, zullen eerder in 
metaal moeten zijn  

e. Materiaal op zolder 
i. Slot werkt niet meer: is hersteld 

ii. Er zit ongedierte: vermoedelijk een marter dus deze kunnen we niet 
wegkrijgen.   

iii. Op zolder: een kast plaatsen kan niet (te gevaarlijk) 
iv. Alternatief: de linker chalet kunnen we gebruiken  

5. Varia 
a. SVZ Whatsapp groep oc: graag wie wil deelnemen, nummers doorgeven. 
b. Dieter zal stoppen als ondervoorzitter in het oudercomité na dit schooljaar, hij zal 

wel nog lid blijven voor het oudercomité. We bedanken hem alvast voor zijn grote 
inzet de voorbije jaren. Kandidaten mogen zich aanmelden.  

c.  
 

To do: materiaal voor het schoolfeest dat nu bovenop de kasten staat en in de keuken: 
 In de leraarskamer plaatsen op vrijdagnamiddag direct na schooltijd: Dieter 
 Op maandagmorgen terug uit de computerklas: Ann C en Dieter 
 
Nakijken kerstmarkt: aantal frietjes aangekocht.  


