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VERSLAG OUDERCOMITE 14 JANUARI 2019
 
AANWEZIGEN: Veerle Van Nuffelen, Ronny Pashuysen, Els Dewolf, Leen Francen, Evi Van 
Aerschot, Adriano Summa, Steve Peeters, Karen Van De Vloet, Begga (directeur), Kaya Morren 
(leerkracht), An Helsen (leerkracht), Ingrid Amand (ortho)
VERONTSCHULDIGD: Nancy Geens, Karolien Verhoeven
 

Verwelkoming door Els
Aanvullingen:
*overzetting volmacht nog te ondertekenen door Els, Nancy en Veerle.  Veerle heeft beslist om de 
hernieuwing niet meer te ondertekenen gezien haar laatste jaar in het oudercomité.  Els doet verdere 
navraag om alles in orde te brengen.
*Fluo-hesjes is daags na vorige oudercomité aan bod gekomen in scholenoverleg met de gemeente.  
Toenmalig schepen van onderwijs, huidig burgemeester Bert De Wit, heeft toen beslist voor elke 
school nieuwe hesjes aan te kopen.  Ons eigen project is hierdoor stilgevallen.
Tegen volgende vergadering zal er meer info zijn.  In februari is er een volgende vergadering bij de 
gemeente.
*Tremelo zingt: zal dit schooljaar niet meer doorgaan.
Verslag 5 november 2018 wordt verder goedgekeurd
 

Geen exact idee van opkomst (+/- 500 man)
Er wordt een boek met foto's van de zitting samengesteld.
 

totaal kinderen: 42 leerlingen.  Aankomst tussen19 à 20 uur,
We vertrekken met de school, hotel is op en toegankelijk er wordt wel een alternatief programma 
gemaakt.
Link-adres van skiklassen wordt op Facebook geplaatst.
Terugkomst: Helpers –) leerkrachten informeren bij ouders
Bij openluchtklassen is er geen hulp nodig van het oudercomité
 

Begin februari gaat Begga starten met de brochures.
3 dagen tappen door het oudercomité.
Els, Adriano en Begga komen op 6/2 bijeen om verder te bespreken.  
 

 

GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING 5 NOVEMBER 2018 MITS  
AANVULLINGEN

1.

HOE IS ACADEMISCHE ZITTING VERLOPEN OP 15/12/2018?2.

TERUGKOMST SKIKLASSEN3.

SCHILDERIJEN CLEM VAN LEEMPUTTEN4.

VARIA5.
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De school zou graag geld krijgen om toestellen te kunnen aankopen voor de speelplaats van de lagere 
school.  Zouden dit na de verbouwing aankopen.
Klasleerkrachten vragen een klasbudget (25 klassen)
Els informeert bij Nancy voor budget.
 
*spaghettidagen zeer grote opkomst dit jaar.  Volgend schooljaar 2 volle spaghettidagen en geen 2e 
eetdag in april
 
*carnaval:  geen hulp nodig van het oudercomité en ook geen oproep tot nieuwe leden
 
*Els:  zou graag een loopkoers regelen van 5 km.  Kan dit door het oudercomité?  Volgens Adriano is 
er veel volk nodig voor parkoer.  Els moet tegen volgende vergadering oplijsten wat er hiervoor 
allemaal nodig is en wat de kostprijs zou zijn?
 
*Ingrid: zou graag een lezing plannen voor de ouders en doet navraag bij het oudercomité welk thema 
interessant zou zijn (aanbod “sociale media”/angsten&drukte/opvoeding koesteren & kaderen)
Misschien een werkgroep organiseren om verder te bespreken welk thema er gekozen wordt.
Voorkeur door het oudercomité, het thema “Magenta”.  Ingrid informeert of dit nog kan.
2de keuze van het oudercomité “prikkels bij kinderen”
 
*Begga:  meester Bart heeft een nieuwe site gemaakt. Tekst oudercomité dient aangepast te worden. 
Leen zorgt voor deze tekst tegen 9/3.
 
Volgende vergadering: 18/3/2018 om 20 uur
 


