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Beste ouders,
Beste leerkrachten,
Beste directeur,
Betreft : Verslag vergadering OC dd. 28 april 2014

Aanwezig Pia Van Cotthem, Christa Claes, Nicole Buys, Christine
Goethals, Katrien Plasschaert, Liesbet De Meester, Hilde
Reyneirs, Ruth Verbeke, Nilufer Beuving, Dominiek Reyniers,
Bruno Vandam
Verontschuldigd Greet Van Goethem, Els De Blanger, Tina Van Raemdonck,
Klaartje Stevens

1. 1e Communie :
o Als er al hulp nodig is op het communiefeest, dat zal dat hoogstens
een man of 3 – 4 zijn
o Nicole geeft een seintje, mocht het nodig zijn
2. Schoolfeest :
o Alle klastitularissen (alle leerkrachten) zijn ‘bezet’ die dag. Het is
openklasdag, dus veel hulp richting praktische zaken kunnen we
niet verwachten van de leerkrachten.
o Daarom : warme oproep aan alle helpers. (via flyer ook mensen van
buiten het OC betrekken)
o Er komt de ‘smultent’ van het OC :
 Friet (binnen bakken) / buiten uitscheppen
 Pannenkoeken
 Hot Dogs
 Ijsjes (cornetto + waterijsjes)
o Tot hiertoe werd er door Nilufer en Liesbet en Ruth geflyerd, maar is
er nog niet veel respons gekomen.
o Boodschappen :
 Nilufer en Ruth
o Enkele cijfers :
 We mikken op 250 pannenkoeken (Tina heeft de berekening
gemaakt naar hoeveelheden) :
 1 x beslag bestaande uit 1 l melk, 500 gr bloem,
bakpoeder, vannillepoeder, 100 gr boter, 4 eieren heb
je 15 pannenkoeken x 17 keer = 255 pannenkoeken
 Bloemsuiker + boter om pan in te vetten (voor
diegenen die het boodschappenlijstje hebben...  )
 150 broodjes en 150 worstjes
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 50 kg friet
 Bijhorende mayo + ketchup + zout
o Er is(komt) een draaiboek voor de helpers/dagverloop (Nicole)
o Er is(komt) een koffer voor het OC (met o.a.
plakband,schaar,papier,...)  die kan al een eerste keer dienst doen
op het Schoolfeest
o Vrijdag 09/05 : klaarzetten vanaf 16u00
o Takenlijst :
Taak
10u-12u
12u – 17u
Opruim
Kassa
Vooral alles
Ruth (13u00opzetten
15u00)
Bar
Bruno(13u00 –
15u00)
Bruno (16u00 –
17u00)
Smultent Friet
Liesbet (15u-17u)
Smultent HotDog
Nilufer
Katrien
Smultent
Christine
Pannenkoek
Eva
Frietenbak Binnen
Liesbet (13u-15u)
3. Informatie MZC en Schoolraad :
o Vanuit MZC de vraag : is er bij de ouders vraag naar deze
informatie (MZC = Medezeggingsschapscollege).
o Veel ouders vragen wel wat typische ‘school’structurele achtergrond
: dit kan gaan van hoe werkt de school, tot brede thema’s als
‘gezonde brooddozen’, en hoe gaat de school hier mee om.
o Er is direct veel respons en veel animo om toch eens terug wat
meer ‘thema-vergaderingen’ / info-avonden op te zetten.
o Andere oudercomité’s blijken de mails/documenten van het VCOV te
gebruiken als leidraad voor de vergadering.
o Aparte werkgroep opstarten, richting volgend jaar, om hier ook
terug meer werk van te maken.
4. Financiën
o Pia vraagt het OC om te ‘sponsoren’ bij de aanschaf van nieuwe,
verstelbare schoolbanken.
o In eerste instantie voor 5e en 6e
o 1000 eur per klas
o Totaalplaatje = +/- 7000 eur per klas
o OC = akkoord
5. Varia
o Speelplaats : stand van zaken?  wacht op gunning van Ageon
o Maandberichten : Christine wil de taak op haar nemen om telkens
het deeltje van het Oudercomité te voorzien. Dank u Christine!
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6. Volgende vergadering OC
 Maandag 19 mei 2014, 20u00, leraarskamer
Voor verslag,
Dominiek
secretaris
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