
 
Vergadering Oudercomité De Vaart 
 
14 september 2022 
 
Aanwezig: 
 

Kelly Rokegem Davy Deboever Lien Lievens 
Dieter Maenhoudt Jochen Hubbrecht Kenneth 
Jasper Nys Morwenna Buysse Hannes Braeckman 
Valérie Fiers Sylvie De Buck Stefanie Deschuyter 
Davy DeZutter Steven Depoorter Alexander Heyneman 
Sven Maccou   
Juf Elke Juf Veronique Juf Ann 
Juf Ellen Isabelle Dekrieck  

 
Verslag 
 
1) Voorstelling van alle leden: 
We verwelkomen Steven, Alexander en Sven 
 
Op de agenda staan reeds volgende items 
 

A. Evaluatie infodag 29/ 8 (kleuters) 
Is goed verlopen, er was voldoende volk om te helpen, aanbod was in orde, zeker niet uitbreiden. 
 

B. Evaluatie Hapje Tapje 3 september 
Opzetten van de tent moet volgende keer door OC gebeuren en het aankleden van de tent gebeurde 
door de leerkrachten. We zijn om 16u beginnen smeren en beginnen klaarzetten maar er lopen al 
voor 18u30 mensen rond. Werkgroepje van ouders en apart werkgroepje van leerkrachten moeten 
op voorhand samenzitten om dan samen de takenpakketten te verdelen en helpers te verdelen.  
Vroeger was er een andere tent, iets groter, deze keer was ze te klein. Nu stonden we wel voor de 
doorgang, vroeger was dit niet het geval (maar toen stonden we op straat), en dat is niet zo ideaal. 
Ook wel jammer dat we zo op einde op traject staan, maar we kunnen moeilijk weglopen van de 
school.  
Hapje Tapje is niet de bedoeling van opbrengst, is gewoon het naar buiten komen van de school. 
Leerkrachten kunnen om 21u stoppen, want dan komen er toch geen kinderen meer. Dan mindert 
het aantal mensen zo. Bij de eerste shift was er te weinig volk om te helpen. Het bier was lekker. Wel 
teveel croques op de markt, dus misschien eens navragen bij Filip of hij dit naar volgend jaar niet kan 
aanpakken.  
De stroom is heel veel uitgevallen, 3 frigo’s, 3 croques toestellen en 4 friteuses zaten op 1 leiding en 
dat was te veel.  Wij best ook al meer verlengdraden voorzien.  
 

C. Evaluatie Infoavond 6 september (lager) 
Is ook goed verlopen, van OC 2 personen (en dit is voldoende), eigenlijk is voldoende dat men 
klaarzet tegen 18u30 (30 min na de eerste start); iedereen drinkt 1 glaasje, een gezellige avond, rond 
21u afgesloten.  
 

D. Voorbereiding Kinderland 2 oktober 
Lijst met helpers van leerkrachten is al doorgestuurd naar Hannes + Carla Vanbruwaene.  



Ook de mama van Dieter wil helpen, ze moeten met een 3-4 tal personen zijn, de dag op voorhand 
bakken en dan opwarmen => plaat van de KLJ komt van juf Marleen dus we gaan het ook haar aan 
vragen. Dus 4 helpers nodig voor de pannenkoeken te bakken: Mama Dieter, Isabelle, Jochen, Dieter. 
Hoeveel pannenkoeken zullen we bakken: 250-tal? Maar we zullen ook al een idee hebben van de 
voorinschrijvingen. => misschien wel beter dat we maar een deeltje op voorhand bakken en dan er 
ook de dag zelf laten bakken.  
Concept: kinderland => vooral springkastelen bij goed weer buiten, als het slecht weer is enkel 
binnen en dan bv. 1-2 springkastelen binnen, en volkspelen in de sportzaal, golfbanen, 
sumoworstelen, Zweefbal, Darts.... 
Opletten met kleine kinderen die dan samen met grotere kinderen op 1 springkasteel zitten => we 
zullen toezicht moeten houden bij de verschillende spellen. => liefst ook een springkasteel die alleen 
voor de kleuters bedoeld is. Willen de kleuters dan ook op de grote, dan is dat eerder de 
verantwoordelijkheid van de ouders.  
Alle kinderen zullen betalen, dus ook de kinderen van de ouders. De helpers mogen wel gratis eten 
en drinken tijdens het helpen. 
De armere kinderen willen we ook de kans geven om te komen, dus deze mogen gratis binnen. 
Isabelle zal deze kinderen dan ook op de lijst zetten.  
4 mensen toog // 1 pannenkoeken // 1 die afruimt // 2 hotdogs // 1 aan de kassa // per spel 1 of 2 
personen toezicht.  
Waarborg voor golfballen en golfsticks? Hoe pakken we dit aan? 
Affiche is klaar, verantwoordelijke uitgever “Brielstraat 2, 9850 Deinze” => Begeleidende tekst moet 
nu opgemaakt worden en info ten laatste vrijdag verspreid worden. Moet ook op facebook, 
Instagram geplaatst worden: ook nog vermelden van “Helpende Handen”. 
Helpende handen: op google drive een formulier aanmaken en aan iedereen de rechten geven om 
daar op in te schrijven => info van verschillende opdrachten doorgeven aan Hannes => hij zal dit 
document opmaken en dan verspreiden onder de leden.  
Opzetten Zaterdag zal maar lukken na de middag, in de voormiddag zit de basketbal trainingen daar 
nog. 
Bestellingen bij Union liefst ten laatste 22 september.  
 

E. 1 september 2022 
Koffie is een gemis, maar er waren ook geen helpers. Opruimen moeten wij niet echt doen, dat 
kunnen de poestvrouwen doen. Dus best naar volgend jaar wel terug organiseren. Dus wel OC-leden 
nodig om te serveren.  
 

F. Voorbereiding kalender school 
Er zijn momenteel 119 kalenders besteld. De weken worden niet genummerd; namen van de 
leerkrachten worden zeker vermeld. 
Activiteiten die niet door de school georganiseerd worden zullen niet op de kalender opgenomen 
worden (zoals Bednet, dikketruiendag...). Alles van de kalender wordt ook online gezet, dus 
bijkomende activiteiten kunnen daar dan nog vermeld worden. 
  

G. Voorbereiding kerstactie en kerstmarkt 
Bij de leerkrachten is er al een werkgroep: Juf Ann DB en Juf Magali. Deze zal samenwerken met de 
werkgroep van OC. 
Het is al lang geleden, dus men kan nu wel van concept veranderen. Vroeger waren er optredens, 
werden er allerlei knutselwerkjes gemaakt, de kerstman zal er bij zijn. 
De oude kerstkraampjes zijn weg, en men moet nu bij de stad om nieuwe kraampjes vragen => dat 
zal Isabelle navragen. 
Verlichting en versiering klaarhangen: moet op woensdag gebeuren, 
Kerstmarkt gaat nu 1e maal op vrijdag doorgaan, OC ook al op voorhand de kraampjes aankleden.  



Davy stelt ook voor om eventueel de kraampjes zelf te maken, nadeel is dan wel dat de school deze 
moeten stockeren => dat zou wel op de zolder kunnen => afwachten wat technische dienst zegt. 
Helpers: Davy 
Werkgroep van het OC: Kelly, Jochen, Stefanie, Valerie en Alexander 
 

H. Kerstactie 
Zelfde aanbod, zelfde prijzen 
Briefjes klaarmaken en meegeven voor herfstvakantie. 
Datum 23 november 2022: moeten bestellingen doorgegeven worden (zeker aan Cote d’or). 
Helpers op woensdag nodig: Isabelle, Sylvie 
 

I. Lokaal ter beschikking voor OC: aan de sportzaal, rechterkant => is leeg. 
Zaaltje – er zal een slot opkomen, er zijn rekken en kasten. 
Mag ingericht worden, en best ook een inventaris opmaken.  
Jochen, Hannes en Jasper zullen de verhuis doen => liefst voor kinderland zoveel mogelijk in het 
lokaal zetten.  
 
Begroting wordt overlopen  
Stel dat we een tekort hebben op het einde van dit schooljaar  => is er dan een akkoord dat we aan 
het spaargeld van de OC zitten om onze begroting over 3 jaar op “0” te zetten => ja, unaniem 
akkoord van de aanwezige leden.  
 
Varia: 

 Werkgroepen laten samenstellen => tijdens volgende vergadering formulier laten doorgaan 
of op google drive laten zetten.  

 Oude fietsen => we hebben er een 4-tal die moeten opgekuist worden => zal aan de 
technische dienst gevraagd worden door Isabelle.    

 Actieplan voor dit schooljaar => waar wil de school dat het OC in dit schooljaar => 
Kleuterschool bestaat 30 jaar, en oppimpen => de chalet zal volledig geschilderd worden + de 
vader van Juf Alice zal een hele grote boot maken om op de kinderspeelplaats te plaatsen => 
momenteel wordt daar een risicoanalyse rond gemaakt en als dit goedgekeurd wordt => hier 
hout voor nodig => de foto zal doorgestuurd worden door Isabelle om dan op de affiche van 
de kerstactie te plaatsen.  

 Bedankingactiviteit Leden => Steenhove => op 23 oktober => mail zal volgende week 
doorgestuurd worden => alle leden en leerkrachten gratis, alle gezinsleden kunnen erbij voor 
20 Euro (kinderen onder 6 jaar gratis).  

 Waarom geen schoolfeest => musical voor dit jaar gekozen, maar inderdaad wel meer 
uitbreiden naar het concept van schoolfeest. Ook terug een tombola organiseren.  

 Sponsorpaketten => wat gaat hier mee gebeuren => dit schooljaar uitwerken om er in 
september 2023 mee te beginnen.  

 Springkastelen => school zal de data doorgeven aan Davy en Lien.  
 Om de 4 jaar sponsort OC Plopsaland => gaan we met de trein of met de bus => inkom is nu 

19 euro per kind geworden. Maar dan toch het volledige budget dat normaal aan de bus 
gegeven wordt toch aan school geven om dan ook inkom te betalen. Moeten we dan 
Plopsaland dan nog wel doen? Moeten we nog eens bekijken. 

 Levensloop Deinze 8 en 9 oktober 2022 => Team De Vaart doet mee, graag zoveel mogelijk 
ouders meedoen in dit team. Doel => per team 24 uren bewegen en daar eventueel in een 
tentje iets verkopen. Start om zaterdag 15u en stopt zondag om 15u.  

 
De volgende vergadering zal doorgaan op 11 oktober om 20u15.  


