
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 Steven De Poorter A Isabelle Verhelle V 
Valérie Fiers A Davy De Zutter A Jochen Huybrechts A 
Hannes Braeckman V Davy De Boever A Sven Matton A 
Jasper Nys A Lien Lievens A Alexander Heyneman A 
Veerle Van de Nouwelant A     
      
Leerkrachten AW  AW  AW 
Juf Ann De Buck A Juf Isabelle A 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 A Juf Dorine  Juf Magali  
Juf Renske  Juf Ellen  Juf Kim  
Juf Els  Meester Elie  Juf Elke A 
Juf Joke  Juf Alice A Juf Karen (secretariaat)  
Juf (islam)  Meester Louis  Schepen Trees Van Hove  
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 Evaluatie Sinterklaas/ clown Rocky 
o Kinderen waren zoals gebruikelijk heel enthousiast. De aankomst (ijskar Tartiste) 

is vlot verlopen.  
o Naar de toekomst toe werd overeengekomen dat we niet langer om de 2 jaar 

clown Rocky zouden boeken, maar dat clown Rocky afgewisseld zou worden met 
een soortgelijke act.  

o Dit jaar werden de kinderen opgedeeld in 2 groepen om naar clown Rocky te 
gaan kijken en dat werd als zeer positief ervaren.  

o De volgende jaren zal het Sintfeest plaatsvinden op 1 december 2023 en 6 
december 2024.   

o Er werden 3 pakken voor de pieten aangekocht bij Wendy’s partyshop om niet 
jaarlijks een huurkost te moeten betalen.  

o De zakjes met chocolade en koekjes waren ok.  
o De Sint en zijn pieten kregen bij Sylvie thuis een lunch aangeboden (brood & 

gebak) van bij Bread & more). 
 

 Evaluatie verkoop koekjesdozen (kerstactie) 
o Er werden 42 pakken meer verkocht dan vorig jaar 



o Desondanks lag de globale opbrengst €500 lager omwille van het ontbreken van 
de Nougat in ons assortiment (grotere winstmarge op de Nougat). Naar volgend 
jaar toe informeren we bij Vital of we opnieuw nougatdozen kunnen aankopen.  
Volgend jaar zal hoogstwaarschijnlijk hetzelfde aanbod behouden blijven. 

 
 Evaluatie Winterdorp 2022 door de werkgroep 

o Sfeervol evenement, vlekkeloze organisatie en zowel de kraampjes als het eten 
werden positief ervaren. 

o De opbrengst lag in dezelfde grootteorde als vorige kerstmarkten.  
o Naar volgende editie toe eventueel ook warme chocomelk en koffie voorzien als 

extra warme dranken? (Nu enkel soep en glühwein). 
o De mogelijkheden om digitaal te betalen werden besproken (bv. Payconiq). Een 

andere mogelijkheid is een bankcontactbakje dat aangekocht kan worden bij Ava, 
maar daar hangt een transactiekost aan vast.  

o Naar volgend jaar toe moet er ook meer wisselgeld voorzien worden aan de 
kraampjes van de leerkrachten. 

o Een andere optimalisatie is om meer party-tafels te voorzien. Een reservatie bij 
de stad Deinze garandeert niet dat de partytafels effectief beschikbaar zijn dus 
hiervoor wordt best een ander alternatief gezocht.  

o Voor extra werkmateriaal zal er gekeken worden om eventueel extra schorten 
(met logo/vermelding De Vaart), pollepels en/of emmers met een pomp aan te 
kopen voor de frietsauzen te serveren. Kerstversiering is er momenteel genoeg. 

o Voorstel datum volgend jaar:  15 december 2023. Dit zal later dit schooljaar met 
Juf Isabelle besloten worden bij opmaak agenda schooljaar 2023-2024 

 
 Voorstelling werkgroep musical 2023 + stand van zaken.  

o Voor vrijdag 17/03 worden er nog helpers gezocht om koffie uit te gieten. Er zijn 
een 5-tal helpers nodig. Momenteel hebben Veerle, Ann, Alexander, Sylvie zich 
reeds opgegeven.  

o Taartjes zullen dit jaar niet besteld worden via Tartiste na de mindere 
commentaren vorig jaar. Andere opties worden bekeken. Juf Isabelle zal 
navraag doen bij de directie van Sint Teresia en terugkoppelen naar de 
werkgroep Musical.  

o Zaterdag en Zondag: er wordt een fotobooth voorzien. Bezoekers zouden met 
hun inkomticket recht hebben op een foto bij de fotobooth (thema: oud 
klaslokaal?). Op zaterdag kunnen de leerkrachten mee helpen na de 
voorstelling 

o Zondag wordt er gewerkt met een soort dessertbuffet. Leerkrachten kunnen 
op zondag minder bijspringen wegens het opruimen van de turnzaal.   

o Om tijdig een zicht te hebben op het aantal aanwezige kinderen worden de 
briefjes verstuurd voor 10 februari. 

o De werkgroep musical komt voor de volgende vergadering (eind februari) nog 
een 2-3 tal maal samen om het concept verder uit te werken. 

 
 Lente- actie 2023 (3,4 of 5 mei):  

o De lente-actie zal ook dit jaar terug herhaald worden: we zullen terug plantjes 
verkopen. Leden van het bestuur zullen navraag doen bij de handelaars.  

 
 Kinderland 2023 



o De vraag kwam om een datum vast te leggen voor kinderland 2023. Davy en Lien 
stelden echter voor om Kinderland om de 2 jaar te organiseren en af te wisselen 
met “Ouderland”, waarbij ouders van de leerlingen kunnen feesten tijdens een 
fuif. Nieuwe datum zou eventueel ingepland worden eind oktober. In de 
vergadering van eind maart wordt dit thema verder besproken en worden de 
knopen doorgehakt.  

 
Varia 

 Samenstelling en werking bestuur 2023 
o Valerie gaf in december te kennen dat ze in Januari 2023 stopt als bestuurslid van 

het OC, en dezelfde boodschap kwam van Morwenna in januari 2023. We willen 
hen allebei bedanken voor de vele hulp en zijn blij dat ze wel nog deel blijven 
uitmaken van het OC.   

o Met het oog op de continuïteit heeft het bestuur beslist om voorlopig verder te 
doen met de overige leden. Daarbij wordt Sylvie de nieuwe voorzitster en blijven 
Hannes en Jasper onder-voorzitter.  

o Indien iemand zich ook kandidaat wil stellen als voorzitter of iemand wil 
toetreden tot het bestuur, kan men dit laten weten voor de laatste vergadering 
van dit schooljaar. De kandidaturen kunnen dan in de laatste vergadering (in juni) 
besproken worden. We willen echter wel het aantal leden in het bestuur 
beperken tot 4, want anders wordt het te moeilijk met alle drukke agenda’s om 
vergaderingen vast te leggen. 
 

 Uitwerking brief sponsorpakketten.  
o Helaas is het één en ander fout gelopen bij de opvolging van het voorstel van 

Lien. De brief werd bezorgd via het e-mailadres van het OC, maar werd daar 
jammer enkel door de verantwoordelijke van de mailbox opgepikt, maar niet 
door de andere bestuursleden. Het bestuur zit binnenkort samen om een 
duidelijke takenverdeling op te stellen om dergelijke zaken te vermijden.  

o Morwenna stemt verder af met Lien om de brief verder uit te werken. Dit komt 
dan opnieuw op de agenda in de vergadering na de musical, met als doel alles af 
te kloppen voor het einde van het schooljaar.  

 


