
Verslag oudercomité
30 november 2021

Aanwezig: Geert, Tine, Nohaleen, Ruben, Wiebke, Hilde, Wendy, Annelies, Leen
juf Tinneke, juf Ludwine, juf Saskia

Nieuws van de school
● Corona stand van zaken

○ K1 1x, andere klassen geen (weinig testen)
○ L1 1x + 2 in quarantaine
○ L2 1x + 2 in quarantaine
○ L3 2x

■ L3 oproep om te testen thuis
○ L4 2x
○ L5 5x (dicht tot eind deze week)

■ L5 zondag/maandag deed iedereen een zelftest, "cluster" aan een bank
○ L6 2x
○ Dieter in quarantaine owv kinderen, Geert afstandsonderwijs L5, ...
○ Fruit geannuleerd tot kerstvakantie

● Oog voor Lekkers (subsidie voor het fruit) : elk jaar controle bij 5% van de scholen, dit jaar onze school,
facturen bewijzen enz.

● Speeltuig
○ Nieuwe offerte van de firma voor grote speeltoren en dingen errond. Juffen willen podium en

bankjes behouden, verfraaien. Kinderen krijgen inspraak, mogen stemmen over kleur, attributen
enz. Past binnen het budget van het oudercomité. Valhoogte is nagekeken met
preventie-adviseur. Keuze nog voor kerstvakantie.

● Mobiliteit
○ De "mannetjes" zijn verdwenen, iets anders nodig om aandacht te vestigen op veiligheid rond

de school.
○ Gevraagd aan fietsers om af te stappen aan de inrit
○ Werkgroep verkeer wil een actie opzetten, maar niet nu

■ Helm op fluo top loopt goed, nu inzetten op volgende
○ Kindjes die naar huis fietsen stappen nu flink tot aan zebrapad

● Na inzameling gsm's & tablets, heeft de school 2 refurbished laptops gekregen!

Activiteiten komende maanden
● November

○ Boekenbeurs virtueel: beperkte verkoop
○ Lettersoep: kinderen erg enthousiast
○ Actie tekenfund (tekeningen maken die gemaakt worden door de kinderen en dan op bv een

brooddoos/turnzak/… gedrukt worden)
○ Winterwandeling (OC/KWB): gezamenlijke wandeling geannuleerd owv corona, individueel wel

mogelijk
● December



○ Actie rond welzijnszorg (bv speelgoedinzameling, soep,…) : OCMW verzamelt speelgoed,
email rondgestuurd. Actie in de kerk gaat niet door

○ Soep op de stoep (OC): geannuleerd
○ Sintfeest
○ Kerstviering buiten

● Januari
○ Juf Mia in pensioen

● Februari
○ Vastenactie: 3-jaarlijkse pakistanactie

● Maart:
○ Paasbloemen verkoop

● April
○ Juf Hilde in pensioen

● Mei
● Juni:

○ onder voorbehoud: kippenfestijn/take-away (nog niet vermelden op de agenda aangezien het
nog niet vast staat.)

Werkgroepen

Fruit

Klus

Milieuzorg op school MOS

Veiligheid & verkeer
● werkgroep Verkeer terug opstarten, trekker nodig

Activiteiten
Veel geannuleerd:

● fuif
● oudercafés

Oudercomité
● Communicatie over het oudercomité

○ De school kan enkele "highlights" uit het verslag rondsturen, en een link naar het verslag op de
website + oproep om deel te nemen.



Varia
● Speelgoed in de opvang: buggy's, poppen, steps, ... Annabel biedt dit aan bij aanvang van de opvang.

Tot volgende keer!
Graag volgende keer terug op  (gewoon opdagen is prima, afzeggen is niet nodig)

● ma 24/1
● do 31/3
● wo 4/5
● di 14/6

Het verslag komt op de website:
https://vbsdeplein.be/vergaderingen-ouderraad/

https://vbsdeplein.be/vergaderingen-ouderraad/

