
31 mei 2022 

Oudercomité AW  AW  AW 

Morwenna Buysse A Jan Naessens X Steven De Clerck X 

Dieter Maenhout A Ann Clincke A Davy De Zutter V 

Sylvie De Buck A Joke Van 
Overstraeten 

V Lien Lievens A 

Valérie Fiers A Filip Maus V Davy De Boever A 

Isabelle Verhelle A Elke Devolder V Kelly Rokegem A 

Jochen Huybrechts A Annelies De Pauw V Kenneth David V 

Veerle Van de Nouwelant A Jasper Nys A Hannes Braeckman A 

  Kim Rodts V   

Leerkrachten AW  AW  AW 

Juf Ann De Buck A Juf Isabelle A Juf Ianthe V 

Juf Griet V Juf Kathy V Juf Marleen M V 

Juf An Planckaert V Juf Annelore A Juf Miranda V 

Juf Veronique A Juf Christine V Juf Inge A 

Juf Mieke A Juf Dorine A Juf Magali V 

Juf Renske V Juf Ellen V Juf Kim V 

Juf Els V Meester Elie V Juf Elke V 

Juf Joke V Juf Alice V Juf Karen (secretariaat) V 

Juf (islam) V Meester Louis V Schepen Trees Van Hove V 

 

V = verontschuldigd, A = aanwezig 
 

EVALUATIE SCHOOLFEEST 

Algemeen: Het schoolfeest was een enorm succes en werd zowel door jong en oud als heel leuk ervaren! Een 
dikke pluim voor beide werkgroepen die er een onvergetelijke show en feest van hebben gemaakt! 

Natuurlijk zijn er ook een aantal verbeterpunten die we als OC en als werkgroep zeker meenemen naar 
volgende events: 



 

WORKSHOPS en SPEELPLAATS 
 

• De workshops mochten langer duren. Niet alle kindjes kregen de kans om alle standen te bezoeken. 
Aan sommige standjes liep de wachttijd helaas op. 

• De workshop van Jolie Couleur was bij veel kindjes een groot succes, maar de afspraken werden niet 
allemaal ingewilligd en deze samenwerking verliep uiteindelijk minder vlot. Juf Ann heeft haar 
ondertussen telefonisch gesproken. 

• DL Events (Davy) gaf aan dat er heel veel etensresten in het springkasteel zijn achtergebleven. Tijdens 
de workshop bleef Juf Mieke ter plaatse en werd er geen eten meegenomen op het springkasteel. Na 
de workshops en tijdens de show werd het springkasteel neergelaten. Vermoedelijk werd er continue 
over het springkasteel gelopen met eten. 

• Verschillende personen werden aangesproken op roken op de speelplaats. Bij volgende festiviteiten 
kunnen we dit als OC op de FB pagina vermelden? 

• Er wordt hierop ook ingespeeld dat er enorm veel lege bakjes, bekers, rommel op de grond en op de 
tafels is achterbleven. Ondanks de extra voorziening van vuilniszakken is er nog heel veel opkuiswerk 
geweest. Er werden ook geen extra vuilnisbakken aan de uitgang voorzien.  Misschien ook een leuk 
idee om grappige vuilnisbakken te maken in het kader van een project. 

 

CATERING 

• Voor bepaalde dranken waren er glazen te weinig. Vooral Duvel en Cornet werd vaak hetzelfde glas 
gebruikt (voor dezelfde persoon) 

• Drank was niet allemaal gekoeld. Door de drukte is er nog extra drank geleverd rond 18U maar deze 
was totaal niet koel. Hierop kwamen enkele opmerkingen 

• Er is een overaanbod/ keuze. Misschien is het beter om te beperken tot 1 streekbier? 

• Prijzen kunnen misschien afgerond worden (zodat we niet met Halve euro’s zitten?) 

• Bij de prijslijsten is het beter om het aantal vakjes te vermelden ipv de prijs, dit spaart veel rekenwerk 
uit en er zullen minder fouten gemaakt worden? 

• De aanduidingen en flyers aan de toog en standjes mogen groter gemaakt worden, dit viel heel klein 
uit nu. 

• De cocktails waren vrij duur in prijs niettegenstaande ze allemaal uitverkocht waren. Een tweede 
bemerking was dat hij heel straf was qua smaak. De alcoholvrije cocktail was niet uitverkocht. 

 SHOW 

• De show zelf duurde net lang genoeg om de kindjes rustig te houden. De kleinere kinderen konden 
vooraan meevolgen en dit was heel leuk. 

• In totaal zijn er 600 bandjes uitgedeeld aan bezoekers.   

• De muziekinstallatie was niet ideaal en helaas niet altijd verstaanbaar (is niet aangekaart tijdens 
vergadering maar heb ik gehoord tijdens de show) 

TOMBOLA 

• Er werden dit jaar geen brieven rondgestuurd. Andere jaren worden er brieven op voorhand verstuurd 
en gaat er nadien een lijst rond in de leraarskamer. Juf Isabelle oppert om dit opnieuw te doen en dus 



eerst een brief te versturen. De prijzen worden dan nadien opgehaald. We bekijken om de brieven 
volgende keer te mailen. 

• De tombola- zaal kon niet afgesloten worden. Na de show bleek iemand binnen te zijn gegaan om zelf 
een prijs te kiezen. 

• De Lijst van handelaars dient geüpdated worden. 

• De tombola bracht een heel mooi resultaat op en quasi alle prijzen zijn uitgeloot. 

ANDERE 

• De Kabels van Juf Els zijn nog niet allemaal terecht. Er ontbreken nog kabels met lampjes. De andere 
kabels zijn ondertussen terechtgekomen. 

• De voorbereiding van het schoolfeest: sommige OC- leden hadden een 2 "aparte" groepen- gevoel.  
Vanuit het OC willen we graag meehelpen en iedereen een warm gevoel geven en dit was een beetje 
zoek de dag zelf. De leerkrachten kaarten aan dat ze om 10u afgesproken hadden en onmiddellijk met 
de briefing begonnen zijn. Het is zeker niet de bedoeling van beide partijen om een wij-zij gevoel te 
creëren en we gaan hier in de toekomst nog verder aan werken. 

• Volgend jaar zou de musical doorgaan ipv schoolfeest. Qua concept en catering werd nog niks 
uitgeschreven. 

 

ALGEMEEN: 

Qua concept zat dit schoolfeest heel leuk in elkaar. Ook de standjes, de voorzieningen waren zeer goed 
uitgewerkt. De werkgroep schoolfeest kan nu finetunen en de pijnpunten eruit halen. Het zou ideaal zijn indien 
er een draaiboek wordt uitgewerkt waarin alles per stand gedetailleerd wordt uitgeschreven.  

ERVARING WERKGROEP: 

De werkgroep geeft aan dat ze voor dit event te weinig volk bij elkaar hebben gekregen om te helpen ondanks 
de vraag naar helpende handen. De planning was niet volledig uitgewerkt. Hierdoor hebben heel veel leden 
van het OC/ werkgroep lange shiften gedraaid en eigenlijk niet kunnen genieten van het schoolfeest. 

Voor een volgend schoolfeest wordt wel voorzien om vroeger te starten met de algemene organisatie en 
inplanning, een duidelijkere takenlijst, 1 of meerdere coördinatoren die als algemeen aanspreekpunt 
rondlopen. 

Een aantal helpende handen hebben niet meegeholpen, anderzijds sprongen sommige ouders onverwachts in. 
We sturen volgend event een brief uit per mail + via de leerlingen met de vraag naar helpende handen. 

 

KOMENDE EVENTS 

Activiteit Datum Helpers TO DO 

Communie receptie en 
Lentefeest 

 

6/6 Juf Kim 
Juf Mieke 
Juf Els 
Juf Magali 
Juf Ianthe 
Juf Annelore 
Juf Inge 
Juf Isabelle 
 
Ann C 
Hannes tot 11u30 

• Bestelling nog door te geven 
• Leerlingen krijgen een brief mee 
• 63 ouders en 61 leerlingen? 
• Morwenna en Patje komen op zondag 

frigo”s vullen 
• Drank wordt geleverd door Union op 

... 
• Hoge tafels voorzien door school 
• Hapjes voorzien door OC 
• Klaarzetten om 9u30 



Patje + Morwenna 
(tot 12U) 

• Receptie van 11 tot 13u 
• Einde voorzien om 14u 
• OC zet vroeger klaar, leerkrachten 

blijven iets langer om op te ruimen.  
Zangfeest/ 
pensioenfeest Juf 
Marleen 

17 /6 • OC Er mag iemand langsgaan van OC met cadeau 
--> wie wil hiervoor langsgaan? 
(Ook voor Meester Paul dient dit nog te 
gebeuren --> Sylvie gaf zich op als kandidaat 
hiervoor) 

Proclamatie 3de 
kleuter en 6de leerjaar 

24/6 • Sylvie 
• Jasper 
• Valérie 
• Morwenna 
• OL via juf 

Veronique 
• OL 
• OL 

• Klaarzetten vanaf 16u 
• Start om 18u 
• Belegde broodjes Buurtslagers --> 

Valerie bestelt – aantal? 
• Broodjes zal deel besteld worden 

zonder groentjes (hesp/ kaas/ salami) 
• Kleuters: keuze tussen ijsje of zakje 

chips + drankje (ijsjes is rest van 
schoolfeest) 

• Zesde: zakje chips + drankje 
EVENT?? 29/8 • Helpers? • wijn, water en fruitsap 

• flyer en reclame voor OC met tekst 
(Valérie schrijft dit) 

1ste schooldag 1/9  • Voorstel om opnieuw koffie en drank 
te serveren --> andere jaren stonden 
we tussen de eetzaal en de klassen. 
Voorstel om andere locatie te kiezen 
waar iedereen kan passeren. 

• Geven we opnieuw een cadeautje mee 
aan elke ouder? (sleutelhanger Action: 
als een eend in het water, bellenblaas 
of een fluitje we blazen het schooljaar 
nieuw leven in, een leuk potlood of 
krijtjes: Action: we schrijven ..) 

• Er wordt nog een brief meegegeven 
aan de ouders naar het einde van het 
schooljaar toe. Hier belichten we ook 
de eerste schooldag, vraag naar 
helpende handen...  

Hapje Tapje 3/ 9 Werkgroep school: 
Juf Ellen 
Werkgroep OC: 
Wie is kandidaat 
hiervoor?  

• Voorstel van de leerkrachten hapjes: 
snoepbrochettes 

• Welk cadeau kan school uitdelen met 
naam op? (bellenblazer, petje, geel 
hesje, …) 

• Voorstellen OC hapjes: calamares, 
frietjes, spaghetti bowl, …) 

 
Springkastelenfestival 2 /10 Werkgroep OC: wie is 

kandidaat hiervoor? 
• Davy en Lien bekijken financieel 

hoe zij dit zien? 
• Wat wordt er van de leerkrachten 

verwacht? 
• Wat zal OC aanbieden? 
• Er dient tijdig een flyer opgemaakt 

te worden, navraag rond 
verzekering? 



Musical 17 tot 
19 
maart 

  

Quiz ? Werkgroep OC: 
Sylvie 
Veerle 
Hannes (gaf zich op 
als nieuw lid 
hiervoor.) 

 

 

BUDGETTEN 

• Durbuy 

Wat kan er dit jaar vanuit OC betaald worden? Dit werd nu begroot op 20€ per kind. Juf Annelore 
vraagt na bij school Landegem wat zij exact betalen. 

• Plopsaland volgend jaar 

Er werd door juf Mieke een voorstel gedaan. Indien de zwembeurten voor de kinderen betaald 
worden door het OC, heeft Juf Mieke meer budget. 

1 zwembeurt komt op 1,1€ per kind (er zijn 10 zwembeurten) dus is 11€ per kind. Voor het OC zou 
dit een bedrag zijn van 198€ (11€ X 18 kinderen). 

• Aankoop Popcorn machine? 

 Sylvie bekijkt de mogelijke voorstellen en prijzen. Dit zou op verschillende events gebruikt kunnen 
worden. Nadeel is dat dit qua opkuiswerk redelijk veel tijd in beslag neemt. 

• Speelkasten 

voor de lagere school wordt dit systeem aangepast. De pc's zullen over de klassen verdeeld worden. 
De klassen gaan een soort ruilsysteem uitproberen.  Er wordt heel respectloos omgegaan met 
speelgoed en door het ruilsysteem zal er meer controle zijn en kunnen leerlingen speelgoed uitlenen. 
Hierdoor kan er ook heel goed bijgehouden worden of alles correct wordt teruggegeven en of er 
zaken kapot zijn. Daarnaast wordt er in de pc- klas een rustig hoekje ingericht voor alle kinderen. De 
organisatie hiervan wordt getrokken door de leerlingenraad en kinderen zesde leerjaar. Er mogen 
gerust ideeen gegeven worden. 

Daarnaast krijgen alle leerkrachten budget om nieuw buitenspeelgoed te kopen. Ook tweedehands 
buitenspeelgoed is zeker welkom, de kleuters kunnen fietsjes, steps, tractors zeker gebruiken. 

• Voorbereiding jaarkalender 

Er volgt nog 1 vergadering op 5 juli afsluiter en naar voorbereiding naar volgend jaar toe. De exacte 
locatie wordt nog doorgegeven. 

• Bedankingsactiviteit 

Het voorstel kwam om hier zelf geen werk aan te hebben als OC en op een zondag te gaan ontbijten 
(bv Steenhove - 20€ pp), buffet tussen 8u30 en 11u. Hierbij zit ontbijt, koffie, thee...en om 11u nog 
een drankje. Er zal een doodle aangemaakt worden om een datum vast te leggen + bekijken of de 
zaal nog vrij is.  *    

• De Vacature van ondervoorzitter staat nog steeds open.  

Kandidaten mogen zich hierbij bij Morwenna of Isabelle aanmelden. 



 

 

De laatste vergadering van dit schooljaar gaat door op 5 juli bij ... 

  

  

  

  

  

 

 


