
05 juli 2022 
 

Oudercomité AW  AW  AW 
Morwenna Buysse V Jan Naessens  Steven De Clerck V 
Dieter Maenhout A Ann Clincke A Davy De Zutter V 
Sylvie De Buck A Joke Van 

Overstraeten 
 Lien Lievens A 

Valérie Fiers V Filip Maus  Davy De Boever A 
Isabelle Verhelle V Elke Devolder A Kelly Rokegem A 
Jochen Huybrechts A Annelies De Pauw  Kenneth David V 
Veerle Van de Nouwelant V Jasper Nys A Hannes Braeckman A 
  Kim Rodts    
Leerkrachten AW  AW  AW 
Juf Ann De Buck  Juf Isabelle  Juf Ianthe  
Juf Griet  Juf Kathy  Juf Marleen M  
Juf An Planckaert  Juf Annelore  Juf Miranda  
Juf Veronique A Juf Christine  Juf Inge  
Juf Mieke  Juf Dorine  Juf Magali  
Juf Renske  Juf Ellen  Juf Kim A 
Juf Els  Meester Elie  Juf Elke  
Juf Joke  Juf Alice  Juf Karen (secretariaat)  
Juf (islam)  Meester Louis  Schepen Trees Van Hove V 

 
V = verontschuldigd, A = aanwezig 
 

• Evaluatie receptie Communie 
Is vlot verlopen; alles was er, goede verdeling werkkrachten in voorbereiding, tijdens receptie en opruimwerk (opstart en dan 
opkuis door andere ploeg) 
Aanbod: zeer groot aanbod, zelfs teveel soorten dus voor volgend jaar minder soorten serveren: echt beperken tot receptie 
aanbod (wijn, fruitsap, fanta, cava, water) en dus niet meer soorten. Nu was er natuurlijk nog extra alcoholvrije cocktail dat 
over was van op het schoolfeest. Sommige mensen kloegen dat de drank niet altijd even koel waren. Blijkbaar werd ook redelijk 
dure cava geleverd. Dit zal nagekeken worden eens we de factuur van Union ontvangen.   
 

• Evaluatie receptie proclamatie  
Er was veel te weinig drank besteld, dus naar volgend jaar moet dit meer zijn. Het aanbod (schuimwijn, rode en witte wijn, 
water, fruitsap en fanta) was wel goed.  
Er is iets misgegaan bij de bestelling van de broodjes: veel te veel gekregen en moeten betalen: we hebben 750 broodjes 
betaald. We hadden er echter maar 450 gevraagd (voor volwassenen) en 150 voor kinderen (zonder groenten). We kregen er 
dus 750 en allemaal met groenten. Er is daar dus blijkbaar een miscommunicatie gebeurd.  
De vraag is wel of het serveren van broodjes wel nodig is, kunnen we het niet gewoon bij een receptie houden?  
De witte wijn was ook niet lekker (veel te zoet) dus naar volgende recepties een andere soort serveren.  
 
Receptie 3e kleuterklas: Niet ideaal om ijsje te geven aan de kleuters want receptie was voor het avondeten. Die ijsjes waren 
echter resten van vorige feestjes, dus naar volgend jaar niet de bedoeling dit opnieuw te doen. Naar volgend jaar toe ook geen 
broodjes voorzien voor deze receptie, maar enkele receptiehapjes (zoals chips, salami, kaasjes). 
Receptie 6e leerjaar: Leerlingen kregen hier ook een ijsje. De chips werden niet aan de kinderen gegeven omdat we veel te veel 
broodjes hadden. 
Volgend jaar is er terug een vroege receptie: dus hier eventueel wel broodjes voorzien, naast enkele receptiehapjes en zeker 



niet meer dan 3 broodjes per persoon. Ook duidelijk bij de uitnodiging van de 6des vermelden dat er broodjes zullen zijn.  
 
Dit jaar was het ook niet leuk dat er drank en broodjes moesten opgediend worden terwijl de mensen nog neerzaten: beter zou 
zijn dat mensen bij aankomst al een drankje krijgen en daarmee naar hun plaats gaan. Dan na de optredens bijschenken en 
versnaperingen voorzien. Volgend jaar ook best partytafels stellen want voor de mensen is het niet eenvoudig zonder tafels: ze 
staan met hun handen vol (diploma, hoedje etc..) en moeten dan nog glas en versnapering kunnen nemen.  
Ook de opstelling van het podium, schepenen en publiek naar volgend jaar herbekijken. Nu stond de tafel met de schepenen 
naast het podium, en zo zagen zij niets van de optredens. Bij regen had dit ook een probleem geweest voor de ouders.  
 

 
• Infodag kleuters en 1e lj: 29 augustus:  

Deze infodag gaat door op 29 augustus met 2 informatie momenten: om 17u en 18u. 
Het oudercomité zal aan de aanwezigen een drankje aanbieden: glaasje wit of rode wijn, fruitsap en water en voor de kinderen 
een fruitsap in brik . 
Belangrijk is dat we op die dag ook de werking van het OC in de kijker zetten: Enerzijds onze boom met de  foto’s van de leden, 
anderzijds zullen we dit ook doen aan de hand van foto’s. Op school staat er nog een white board (op wieltjes) in de PC klas die 
we hiervoor kunnen gebruiken. We kunnen verschillende foto’s afprinten, lamineren en op dit bord hangen, samen met een 
aantal kernwoorden.  
 
Voor die receptie zijn een aantal helpers nodig: Sylvie, Dieter en Jasper zullen er zijn. 
To do:    Drank, glazen, frigo’s bestellen bij Union, fruitsapjes kopen in aldi (Wie?) 
   Aankleden white board met foto’s van verwezelijkingen OC (Jasper en Ann C) 

 Helpers tijdens infodag:  Sylvie, Dieter, Jasper,  
 

• Voorbereiding 1 september - koffiehoek 
De aanwezige leden geven de voorkeur om de ouders op 1 september te verwelkomen met koffie en/of thee, en dus geen 
attentie mee te geven. Er is volgend jaar geen schoolthema maar de leerkrachten zullen de 1e schooldag wel een thema geven 
voor de kinderen. Het is niet nodig dat wij dit thema meenemen in onze ontvangst. 
 
Liefst gaat deze verwelkoming door buiten: aan de sportzaal, waar we dit jaar koeken en plantenverkoop hielden. Bij slecht 
weer kunnen we nog naar de inkomhal verhuizen. Wel duidelijk aangeven dat het evenement zal plaatsvinden: dus zowel 
vooraf aankondigen op FB als op de dag zelf pijlen voorzien.  
 
Die dag zal ook onze OC-boom en het white board geplaats worden om werking OC kenbaar te maken.  
 
Voorkeur zou gaan naar verwelkoming met koffie of thee. De 1e schooldag zal door juffen ook wel in bepaald thema gedaan 
worden dus misschien daarmee afstemmen: of lkn voor de kinderen en wij voor de ouders. 
 
To do:  Benodigdheden aankopen: koffie, chocolade, thee, melk, suiker, roerstaafjes, speculoosje voor bij de koffie (Wie?) 
 Op tijd perculator aanleggen om koffie te zetten (Wie?) 
Helpers: Onder voorbehoud: Elke DV, Ann C, Jasper, Dieter: anderen ook nog welkom => nog oproep doen.  

 

• Voorbereiding 3 september - Hapje Tapje 
De vergadering is ervan overtuigd dat we als school en OC vertegenwoordigd moeten zijn op Hapje/Tapje. 
 
Welk hapje willen we serveren: Calamares (zoals vorige jaren), pasta met saus, croque monsieurs: de voorkeur gaat naar 
croques uit het vuistje: deze kunnen we op voorhand maken en dan bakken met verschillende ijzers. Hannes kan voor 
voldoende verlengkabels zorgen zodat we op verschillende circuits kunnen aanschakelen. De leerkrachten zullen 
snoepbrochetten voorzien voor de kinderen (die ze dan zelf kunnen samenstellen). We vermoeden dat we deze croque voor 2,5 
– 3 euro kunnen verkopen. Misschien ook spuitbus met mayonaise en ketchup voorzien voor wie er wat saus bij wil, maar zeker 
niet in aparte porties (hogere kostprijs en afwezigheid zal geen reden zijn om geen croque te kopen). 
 
Welk drankje willen we serveren: de voorkeur zou deze keer uitgaan naar een speciaal biertje. We denken dat dit beter zal 
verkopen dan wijn. Hannes zal eens bij dranken Union bekijken wat we kunnen serveren. We zullen dan ook wel (voldoende) 
speciale glazen moeten voorzien en daarvoor ook statiegeld vragen (eventueel + jeton bij teruggave want anders krijgen we 
misschien nog veel extra glazen en dat is niet de bedoeling).  Verder voorzien we ook fanta en flesjes plat water. 
 
Nog aantal praktische zaken:  We zullen de zwarte tent van de school gebruiken. 
   Helpers zullen een badge dragen 
   Vlaggen en banners opstellen 
   Partytafels voorzien 
 
We stellen voor om 4 verschillende shiften samen te stellen: 
1) Rond 16u: ploeg die start met de croques te maken (in keuken van de school): Sylvie, Ann C, Hannes 
2) Ploeg opzet kraam tot ongeveer 20u: nog oproep doen 
3) 20u – 22u: Jasper, Dieter en Hannes (onder voorbehoud) 
4) 22u tot einde: Jasper, Dieter en Hannes (onder voorbehoud) 
 
To do:  Biertje uitkiezen bij Union (Hannes) 



 Drank, frigo’s bestellen bij Union (Valerie – Sylvie) 
 Genoeg croque ijzers voorzien (wie?) 
 Boodschappen doen: Brood, kaas, hesp, mayonaise, ketchup, voldoende servietten (Wie?), papieren rietjes 
 

 

• Springkastelenfestival: 2 oktober 
Voor deze activiteit zal de werkgroep in augustus samenzitten. De werkgroep zal terug bestaan uit de mensen die zich vorig jaar 
hiervoor opgaven: Davy, Lien, Dieter, Jasper, Kenneth. 
Enkel korte bedenkingen die tijdens vergadering gemaakt werden: 

• Dit festival zou doorgaan op 2 oktober: Best kan dit wel buiten doorgaan, dus moet goed afgesproken worden 
wat we doen bij slecht weer: aflassen of toch (in kleinere schaal) binnen laten doorgaan. 

• Eventueel werken met kaarten in voorverkoop (voorstel 5 euro voor kinderen) en kaarten aan de kassa (dan 
bv. 6 of 7 euro): zo zullen we al idee hebben over het aantal aanwezigen. 

• Pannenkoeken serveren: De mama van Dieter wil er zeker bakken: navragen wie voor bakplaten kan zorgen: 
Juf Els (via scouts?), KLJ, Juf Marleen ... 

• Belangrijk is dat de werkgroep al eens samenkomt in juli/augustus en dan al eens samenzit met OC bestuur 
want 1e OC vergadering is pas midden september en dat is te laat om alles nog op te starten. 

• Affiche moet klaar zijn voor de infodag van de kleuters/1e leerjaar 
• Er moet duidelijk met OC bestuur afgesproken worden hoe de vergoeding van de springkastelen zal gebeuren.  

 
 

• Agenda volgend schooljaar 
• Juf Isabelle en Sylvie zaten in juli kort samen om de kalender van schooljaar 2022-2023 vast te leggen: Sylvie 

overliep deze tijdens de vergadering en wordt met dit verslag meegestuurd.  

 
• Varia 

• Update website: de pagina’s van het OC zullen door Valerie afgewerkt worden tijden de zomervakantie. Daarnaast 
vinden de leden het belangrijk dat er ook op de website een overzicht komt van wat het OC afgelopen jaar allemaal 
bekostigd heeft: een soort oplijsting (eventueel met aantal foto’s bij).  

• Organisatie en opruiming OC - kast: Voor het schoolfeest hebben Dieter, Morwenna en Sylvie al het OC materiaal op 
zolder en in de kast gesorteerd, maar na het schoolfeest staat terug veel materiaal door elkaar en verspreid over de  
school. Valerie en Ann C zullen op 23 augustus terug alles op orde zetten: er kunnen gerust nog helpers langskomen. 
Wat er die dag best gebeurd:  

• Graag inventaris maken van alles dat nog over is. 
• Zolder: alles staat in plastieken boxen – Slot zou nu in orde moeten zijn: alles goed sorteren en eventueel 

labellen van boxen.  
• Chalet op kleuterspeelplaats wordt terug een klas, dus kan niet meer door OC gebruikt worden. Daarom 

wil OC graag een tweede kast plaatsen op school: belangrijk dat al ons materiaal dat met “voeding 
serveren” te maken heeft proper bewaard worden en dat is moeilijk op die zolder. 
To do:  navragen bij Isabelle waar we plaats kunnen krijgen om onze 2 kasten te plaatsen 

Oproep doen op FB of iemand een kast op overschot heeft (wel graag met slot of zelf slot 
aanhangen) ofwel via weggeef Nevele of tweede hands een kast voorzien 

• Voorbereiding bedankingsontbijt OC – doodle 
Voor deze activiteit werd een doodle opgesteld met alle zondagen in september en oktober (behalve 4 sept (na 
hapje tapje) en 2 okt (springkastelenfestival)).  Er reageerden 20 mensen en 17/20 konden op 23 oktober 2022. Alle 
andere data konden maximum 13 personen. Sylvie zal een mail sturen naar Steenhove om deze datum vast te leggen 
(07/07/2022: datum bevestigd door steenhove). Er zal in oktober nog een mail rondgestuurd worden om in te 
schrijven.   

• Beleid 'armoede' nav bespreking op schoolraad: Tijdens de laatste schoolraad werd het armoedebeleid op school 
uitvoerig besproken nadat 2 ouders te kennen gaven dat ze moeite hadden om de schoolreis te betalen en de 
directie vroeg of het OC hier kon in tussenkomen. Bij deze uiteenzetting werd duidelijk dat juf Isabelle zeer nauw 
samenwerkt met stad Deinze en het OCMW om gezinnen/kinderen in armoede zo goed mogelijk op te vangen en 
aan het schoolgebeuren te laten deelnemen. Deze kanalen zijn dan ook meestal in staat die gezinnen te helpen. 
Slechts wanneer dat niet meer mogelijk is zou het OC bijspringen in financiering. Voor de 2 gezinnen die de vraag 
stelden werd een oplossing gevonden.  
Daarnaast werd ook duidelijk dat een aantal kinderen thuis geen fiets hebben en dan altijd wat uit de boot vallen bij 
uitstappen met de fiets. Daarom werd beslist dat het OC op FB een oproep zal lanceren wie een fiets (voor lagere 
school kind) teveel heeft en dit wil schenken aan de school (of we kunnen dit voor een kleine vergoeding kunnen 
aankopen). Het OC zal er dan op toezien dat deze fietsen onderhouden worden en gerepareerd worden indien 
nodig.  

• Tijdens de schoolreis werd duidelijk dat er niet genoeg T-shirts van de school om alle kleuters op (eenzelfde) 
herkenbare manier te kleden. Daarom was het voorstel van het OC om nieuwe T-shirts (met het logo van de school 
op) te aan te kopen en te bekostigen. Dit is echter volgens Juf Isabelle niet nodig, men wil witte turn T-shirts die te 
klein zijn voor de leerlingen van 1e-2e lj hiervoor gebruiken. 
De leden van de vergadering vragen echter om dit voorstel toch nog eens te herbekijken. Turn T-shirts zijn wit, dus 
niet echt herkenbaar en vermoedelijk ook al niet meer allemaal even proper/wit. 
Men zou opteren voor een een T-shirt in dezelfde kwaliteit als de turn T-shirts maar in een kleur. Graag 
verschillende maten voorzien: 104 – 116 – 128.  

• Het OC wil bij het begin van het schooljaar de speelkasten aanvullen.  



• Voor de kleuters vragen de leerkrachten: grote auto’s/kamions; stuurtjes met wieltjes aan; grote bak 
voor het zandbakgerief (kussenbox?). Zandbakgerief en ballen hebben ze niet nodig.  

• Voor de lagere school: nog eventjes mee wachten, men wil een andere manier van werken met de 
speelkast bij de lagere school introduceren.     

• Zijn er al vooruitgangen geboekt voor de aankoop van de luifel:  Het OC wil heel graag een nieuwe luifel aankopen 
om over de zandbak te spannen maar heeft daarvoor input nodig van de directie en leerkrachten. Graag zo vlug 
mogelijk info doorgeven. Eventueel voorstel zou kunnen zijn om een verbinding te maken tussen chalet en de 
afsluiting 

• Afhalen van kinderen: vroeger kon dit tot 16u30 op school en nu is dit veranderd naar 16u15. Dus nu moeten de 
ouders betalen vanaf 16u15. Het was in het verleden ook zo dat Bolleboos reeds met de opvang startte om 16u15, 
maar dan op school. Tijdens corona vertrok men echter vroeger en doordat de hoeveelheid kinderen nu veel groter 
is wil Bolleboos dit blijven behouden. 

• Dit was de laatste vergadering van Dieter als ondervoorzitter. We willen hem van harte bedanken voor al zijn hulp in 
het OC-bestuur de afgelopen jaren en we zijn blij dat hij wel nog lid zal blijven van het OC. Hannes en Jasper zullen 
vanaf 1 september 2022 als ondervoorzitter in het OC zetelen.  


