
 

 

Vergadering 20/10/2021 

 

Geert Claes, Tine Stappaerts, Nohaleen (K2), Jonas, Wiebke,, meester Geert, juf Sigrid, Leen 
Beuckelaers 

Welkom 

Welkom aan Nohaleen, mama van Elise van K2 

Schoolnieuws 

Juf Liesbeth is ziek, juf Valerie sukkelt met haar rug. 
De levering van de handboeken heeft nog steeds vertraging. De rekening van de kopies wordt 
doorgestuurd naar de leverancier van de handboeken. 

Jaarthema. Er hangen al vogeltjes en hartjes in de bomen. 

Er zijn 2 coaches ter ondersteuning van het groeiende aantal anderstaligen. 

5e & 6e leerjaar hebben hun persoonlijke laptop ter beschikking. 

Juf Mia gaat in pensioen vanaf januari. Juf Hilde vanaf april. 
Het OC wilt graag iets doen voor juf Mia haar pensionering. 

Acties: 

Eind vorig schooljaar stelden we de vraag om te laten weten wanneer welke acties plaats zullen 
vinden (geldinzamelingen etc) om zo niet in mekaars vaarwater te komen. 

 Oktober: actie tekenfund (tekeningen maken die gemaakt worden door de kinderen en dan 
op bv een brooddoos/turnzak/… gedrukt worden) 

 November: boekenbeurs 
 December: welzijnszorg (bv speelgoedinzameling, soep,…) 
 Februari: vastenactie: 3-jaarlijkse pakistanactie 
 Maart: paasbloemen verkoop 
 Juni: onder voorbehoud: kippenfestijn/take-away (nog niet vermelden op de agenda 

aangezien het nog niet vast staat.) 

Veiligheid aan de schoolpoort 

Parkerende auto’s aan de schoolpoort niet binnen de aangegeven halve uren aub – nog eens 
herhalen tegen de leerkrachten. 
Ook fietsen mag daar niet 

 Geert informeert bij gemeente of er bord bij kan komen in de zin van “fietsers afstappen” 
tijdens die aangegeven halve uurtjes. Bram Van Baelen, Schepen van Onderwijns , Jeugd en 
Sport, antwoordde intussen al dat dit een afspraak van de school is en geen algemene 
regel…. 

 Herinnering aan ouders sturen want veel ouders kennen deze regel niet (mail sturen ivm 
niet fietsen, maar meteen ook herinnering ivm niet rijden / parkeren op de zone tussen ’t 
Veldeke en school, maar evenmin halteren / dubbelparkeren op de rijbaan want dit 
veroorzaakt ook onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situaties) 



 

 

 Oproep voor team leerkrachten / juf Tinneke om zelf af en toe toezicht te houden opdat aan 
deze regels worden voldaan aangezien de ouders van OC geen gezag hebben, wat dus vaak 
voor frustraties, zelfs ruzies zorgt 

Opvang 

Is er voldoende speelgoed in aanbod? Er is veel in het hokje maar het wordt misschien niet 
voldoende aangeboden => na te kijken 

Noaleen vraagt na of opvang kan aangevuld worden met stagaires 

Kledinginzameling 

Mooie opbrengst om er eigenlijk quasi niets voor te moeten doen. 
Hectisch bij het ophalen / inladen.  

Pleinkermis 

Opbrengst: 316 euro. Liever extra volk om te helpen maar de datum valt in de vakantie dus is vaker 
moeilijk. Lange shiften om te werken, die worden liever korter maken. 

Speeltuig 

Er is iemand komen meten, samen met de preventie-adviseur. Vermoedelijk Kingwood (uit 
Lokeren?) 

Fruit  
Verloopt heel goed. Er is een leuk schilteampje – niet veel mensen, ze komen 1x/maand schillen.  

Contract is blijkbaar nog niet volledig in orde. Jonas is ermee bezig. 

Er is lettersoep in de voorleesweek op woe 24 november 

Boekenbeurs 

Vr 26/11. 6 ouders hebben zich aangemeld als helpers. Vooral do 25/11 in namiddag of avond nog 
mee klaar zetten, ook nog na 19u op 26/11 opruimen 

Op 21/11 is er overleg om 20u in de school. 

Winterwandeling 

Samen met KWB en de gezinsbond. Tussen 31/10 en 30/11 kan je die alleen doen, maar op za 20/11 
wordt de wandeling ook gezamenlijk gedaan. 16u30: -10-jarigen,  17u: +10-jarigen. Wandeling is 
buggy-vriendelijk. In de zaal hot-dogs ed aanbieden. OC zou glühwein aanbieden. 

Ouders samen brengen 

Het is niet evident om nieuwe ouders aan te trekken voor het oudercomité. Een fuif, een oudercafé 
is een goed moment om nieuwe mensen te zien en aan te spreken. Het is dus belangrijk dat we zo’n 
contactmomenten blijven organiseren. 
Aangezien de winterwandeling ism KWB in het thema van Halloween is, is dat niet ideaal voor de 
kleine kinderen. Wiebke vindt het jammer en had graag nog een aparte organisatie gezien. Te 
bekijken met team wandeling. 

Varia 



 

 

Leen:  
Dactylo – Quicktyp – gegeven door Tine Stappaerts. Enkel diegene die het briefje hebben ingevuld 
hebben de mail ontvangen. 

Volgende vergadering: woensdag 30/11/2021 om 20u00 op school (indien het mag) 


