
11 oktober 2022 
 
Oudercomité AW  AW  AW 
Morwenna Buysse V Kim Rodts V Kelly Rokegem A 
Dieter Maenhout A Ann Clincke A Kenneth David V 
Sylvie De Buck A Jasper Nys A Isabelle Verhelle V 
Valérie Fiers A Davy De Zutter A Jochen Huybrechts A 
Hannes Braeckman A Davy De Boever A Sven Matton A 
Jasper Nys A Lien Lievens A Alexander Heyneman A 
Veerle Van de Nouwelant A Steven De Poorter A   
      
Leerkrachten AW  AW  AW 
Juf Ann De Buck A Juf Isabelle A Juf Ianthe  
Juf Griet A Juf Kathy  Juf Marleen M  
Juf An Planckaert  Juf Annelore A Juf Miranda  
Juf Veronique V Juf Christine  Juf Inge  
Juf Mieke A Juf Dorine  Juf Magali A 
Juf Renske A 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 Kinderland 2 oktober 2022 
Het was een geslaagde eerste editie met een zeer goede opkomst van 90 kinderen (betalend. Voor de start van 
Kinderland waren 35 kinderen ingeschreven. Er hebben nog 55 kinderen de dag zelf een ticket gekocht. Er is 
extra reclame gepost op Social Media in de voormiddag, dit heeft extra volk gelokt.  
In de voormiddag gingen veel ouders mee met de kinderen naar de zaal, in de namiddag zaten er veel ouders in 
de 'kantine'.  Drinken mocht niet mee naar de zaal. Volgend jaar moet er ook appelsap of fruitsap worden 
aangeboden, nu was het enkel frisdrank of plat/ bruiswater 
 
Er zijn enkele kindjes gekomen die reeds ingeschreven zijn, maar nog niet op school zijn gestart. Hier was 
weinig voor voorzien. (volgend jaar mee te nemen als punt)  
Vanuit het OC komen ook nog extra tips om een ballenbad te voorzien, een extra springkasteel voor de 
kleintjes en extra stapelmateriaal voor de kleinere kinderen.  
De mikadostokken zijn bijna niet gebruikt, ook de toren met stokken was geen succes.  
 
HIeruit volgt de vraag om ook voor de zesdejaars nog extra zaken te voorzien? Er was dit jaar veel 
entertainment voor de vierdejaars, deze komen misschien volgend jaar terug.  Volgend jaar kunnen de 'gekke 
fietsen' eventueel voorzien worden. (volgend jaar mee te nemen als punt)  
De gekke fietsen werden in de werkgroep besproken maar zijn uiteindelijk niet besteld omdat er teveel 
onduidelijkheid was over de opkomst van het aantal kinderen.  Bij stad Deinze kan je ook gratis volksspelen 
huren, dit kan zeker bekeken worden naar volgend jaar.  
 



(volgend jaar mee te nemen als punt):  
*  graag meer helpers voorzien, als iedereen minstens 1 shift op zich neemt, kan dit volgend jaar vlotter 
verlopen. 
* In de voormiddag was er teveel volk, in de namiddag waren er te weinig helpers.   
* Ook op zaterdag te weinig volk om de voorbereidingen te treffen, zeker meenemen naar volgend jaar!  
*De Affiche 2023 reeds meegeven einde schooljaar in juni, affiche aanpassen qua datum.  Voor een datum 
volgend jaar wordt geopteerd om dit opnieuw in oktober te laten doorgaan of rond de opendeurdag (in 
februari). Voor DL Events past midden of eind oktober wel beter in de planning.  
* Belangrijke data om te onthouden: 1e weekend van oktober is het openbedrijvendag, 2e weekend van 
oktober is het Levensloop Deinze.  
 
Kortom: het was een groot succes maar net iets te weinig helpers. Iedereen die kwam is met een zeer goed 
gevoel naar huis gegaan, dus dit kan enkel maar reclame zijn naar volgend jaar. 
 

• Evaluatie Kalenders 
Er zijn in totaal 155 stuks verkocht, 10 minder dan vorig jaar.  Ook dit jaar is het een zeer mooi exemplaar. Er 
zijn nog 7 kalenders over.  
  

• Voorbereiding kerstmarkt 16 december 2022 
Het wordt dit jaar geen kerstmarkt maar een WInterdorp- editie.  Winterdorp gaat door op 16 december van 
17- 21u buiten op de kleine speelplaats. De werkgroep wil ook de chalet gebruiken als deel van Winterdorp. 
We voorzien een einduur dit jaar en vanaf 21u kan men rustig beginnen opruimen.  
Davy zal instaan voor de bouw van een tiental kraampjes. Hannes vraagt hiervoor een prijsofferte aanvragen. 
De afmetingen worden door Alexander doorgegeven.  
Juf Isabelle bekijkt nog door wie de kraampjes gefinancierd zullen worden. Voor het OC is dit niet haalbaar (cfr 
begroting vorig verslag). 
De leerkrachten zullen elk in een kraampje staan en knutselwerkjes verkopen en iets om te eten (dessert).  
 
Er zal geen optreden zijn dit jaar aangezien de musical doorgaat in 2023. De kerstman komt wel op bezoek dit 
jaar en wordt vergezeld door kerstelfjes ( leerlingen van het zesde leerjaar - beurtrol). Het pak voor de 
kerstman zal gehuurd worden, pak voor de kerstelfjes wordt online gekocht.  
  
De chalet zal worden ingekleed als leesruimte (buiten) en er zullen 3 vertelmomenten zijn om  
* 17u 30 * 18u30 * 19u30. Dit zal telkens tien minuten duren en iedereen kan aansluiten/  
Er zal een kerstboom met kerstwensen zijn, leerlingen en ouders, leerkrachten... kunnen een kerstwens aan de 
boom hangen. Het OC voorziet een budget van 150€ aan de werkgroep voor de aankoop van kerstdecoratie en 
materiaal.  
Er wordt nog bekeken of er vuurkorven geplaatst zullen worden, aangezien dit naar brandveiligheid wel 
gevaarlijk is.  
Juf Isabelle vraagt een tiental bomen aan stad Deinze.  
 
Er zullen frietjes en hotdogs/ braadworsten zijn. Nieuw is de pastabar waar er pasta bolognaise en pasta veggi 
besteld kan worden. Deze worden in flessen (voorgemaakt) aangekocht en reeds in porties verdeeld. Op het 
moment van de kerstmarkt dient enkel opgewarmd te worden in de MW. Het aanbod van dranken wordt nog 
verder gefinaliseerd door de werkgroep. Momenteel al in het aanbod: cava, Duvel, Jenever (3 smaken), 
appelsap, Cola en Cola Zero, Fanta, fruitsap en Jaegermeister. Jenever verkoopt minder goed (cf. vorige jaren) 
dus naar aankoop van flessen wordt dit nog bekeken.  
 
Het verdeelmoment van de koekjesactie zou de werkgroep verplaatsen naar een ander moment. Dit wordt 
voorgelegd aan het oudercomité en volgende afhaalmomenten worden vastgelegd: 
 
--> woensdag 14 december 14- 16u: klaarzetten van de kerstactie 
--> vrijdag 16 december 8u - 8u40 
--> vrijdag 16 december 15- 16u30 
--> woensdag 21 december: 11u20 – 12u30 
 
Er zal een affiche gemaakt worden, deze kan een vijftal keer worden afgedrukt op school.  



 
Planning voor de helpers: 
--> 14 december opbouw kramen en versiering + elektriciteit en verlichting: 
--> 16 december: 12u30 - 16u30: verder klaarzetten en aankleden van winterdorp 
--> Shiften helpers:  
1) 16u30 – 19u  
2) 19u – 21u  
3) 21u tot en met opkuis.  
 

• Sinterklaas op vrijdag 2 december 2022 
Het voorstel van de leerkrachten is om Sinterklaas te laten aankomen in een ijsjeskar van Tartiste. Dit dient nog 
nagevraagd te worden.  
Zwarte pieten: Andy, Els, Bart. Ludo heeft nog niet geantwoord  
Pietenpakken zijn reeds ok  
Voor Corona ging Sylvie met de pieten en sint op restaurant. Tijdens Corona werden broodjes op school 
voorzien/ Vorig jaar werden de  broodjes meegegeven met een flesje schuimwijn.  Voorstel om dit jaar 
opnieuw broodjes te voorzien.  
Dieter zorgt voor de inkopen voor Sinterklaas:  ten laatste 29 november te leveren aan school. De leerkrachten 
zullen de pakketten zelf maken.  
Budget klas voor sinterklaascadeau: 60€ per klas  
Als alternatief voor Clown Rocky wordt matroos Jens aangereikt, dit wordt meegenomen naar vorig jaar.  
 

• Ontbijt 23 oktober 2022 
Er zijn momenteel al een 50-tal inschrijvingen. Er zijn nog een aantal leerkrachten en ouders die de dag zelf hun 
inschrijving aan Sylvie meldden. Sylvie zal eind deze week een mail naar Steenhove sturen met het juiste 
aantal.  
 

• Werkgroep Musical 16 en 17 maart 2023 
Het thema voor 2023 is: De school van toen doorheen de jaren.  
Werkgroep leerkrachten: juf Mieke, juf Lisa, Juf Elke, Juf Veronique, Juf Renske 
Welke ouders willen in de werkgroep zitten? 
* Ann Clincke 
* Dieter Maenhout 
 

• Varia 
* Op Kinderland kon met met PQ betalen. Is er mogelijkheid om dit aan te vragen op naam van het OC (met 
een QR- code?).  
Verschillende opties om elektronisch te betalen kosten veel geld in aanschaf en gebruik, dus dit is niet evident. 
Daarnaast wordt er op verschillende events nog cash betaald (Er zijn ook verschillende banken in de buurt). 
Voor de kalender kon er gekozen worden voor een overschrijving of cash betaling en ook hier werd nog veel 
cash meegegeven met de leerlingen. Voor de komende activiteiten kan er nog met PayConiq betaald worden. 
Er wordt verder bekeken of we kosteloos elektronisch betalen kunnen aanbieden.  
 
* Sponsorpakketten: Het werd al verschillende keren aangehaald dat het als zelfstandige makkelijker is om met 
een sponsorpakket te werken. Lien en Morwenna bekijken dit samen tegen Juni 2023. Lien neemt hiervoor nog 
contact op met Morwenna.  
Indien mogelijk zou er al een lijst moeten zijn met mogelijke events volgend jaar, dit kan meegenomen worden 
naar de sponsors.  
 
* Draaiboeken opstart  
Het draaiboek voor Kinderland werd reeds opgemaakt. Ook de kerstmarkt is grotendeels uitgeschreven.    
 
* Speelkasten: De aankopen voor de speelkast voor de kleuters werden meegebracht op de vergadering. Het 
speelgoed dat aangekocht werd voor de ruilklas zal woensdag 12 oktober overhandigd worden aan de 
leerlingen.     
 



* Boekenbeurs 21 oktober. Dit jaar is er een kleurwedstrijd: Zowel kleuters als leerlingen van de basisschool 
ontvingen een kleurplaat. Er zullen twee kleuters en drie leerlingen van de lagere school uitgekozen en 
bekroond worden met een nieuw boek. Het oudercomité voorziet budget aan de leerkrachten om deze boeken 
(op de boekenbeurs) aan te kopen. Juf Marleen zal dit jaar als leesfee boeken voorlezen. Van de opbrengst van 
de boekenbeurs krijgt de school een percentage van de boekhandel die ze mogen spenderen voor de aankoop 
van nieuwe boeken. Alle regelingen van de boekenbeurs worden door juf Kathy en Juf Christine voorzien.   
Er wordt ook een bedanking voor de fee voorzien twv. 15€ 
 
* Quiz: er is 1 scherm te kort. Juf Isabelle vraagt na bij Meneer Malfait voor een extra scherm. Graag ook een 
extra beamer voorzien.  
   
 
  De volgende vergadering gaat door op 16 november 2022 om 20u15 in de refter van de school  


