
 

 

Datum:  

 

23/09/2021 

 

Verslag vergadering 
“OUDERCOMITE” 

 
Aanwezig: Allison Luyckx, Karolien De Bie, Jimmy De Souter, Bart Goris, Heidi 

Peeters, Sofie Jespers, Karel Rutten, Nele Louage, Sofie Bluekens, Hilde Goris 

 

AGENDAPUNTEN: 

● Kennismaking bij de start van het nieuwe schooljaar…  bijna après corona :-) 

 

● veel zaken werden afgelast,   

kwis, ontbijtmanden, summerfest, schoolfeest  => terug opstarten 

 

● ouders aanspreken via ouderplatform voor hulp bij bepaalde activiteiten, niet meer via 

aparte werkgroepjes. 

We proberen zo meer ouders te betrekken voor helpende handen en eventueel 

werkgroepjes oprichten voor een grotere activiteit (vb. kwis). 

 

Jimmy herwerkt verslag en stuurt brief door voor op het ouderplatform te zetten. 

+ ineens helpers voor di 26/10 en woe 27/10  Grootouderfeest 

 

● PR vernieuwen en terug aanpakken, meer naar de ouders laten zien wat we gedaan 

hebben. 

FB, website ook mee up-to-date houden. Bart wil hieraan meewerken. 

 

● Eva gaat meer op de achtergrond werken, penningmeester. Zij zal Ann ondersteunen 

bij grotere activiteiten of bij afwezigheid van Ann. 

Vanaf nu zoveel mogelijk cash-loos werken. 

Summerfest, kwis, kerstdrink….  mss als uitzondering, wordt vervolgd. 

 

● Nele Louage stopt als secretaris.  Zijn er kandidaten? Indien functie niet wordt 

ingevuld zal er per vergadering een vrijwilliger worden gevraagd voor de notuelen. 

Jimmy blijft de aanvraag voor subsidies indienen. 

 

● week voor OC: agendapunten doorsturen via ouderplatform/nieuwsbrief 

zeker ook vermelden op de nieuwsbrief! 

 

 

 

 

 



● Activiteiten: 

dag van de leerkracht 01/10/21 

Karel, Allison en Nele zullen koffiekoekjes afbakken, Jimmy zal voor drank, 

yoghurt en chocolade zorgen. Heidi doet dit voor Millegem. 

 

grootouderfeest 27/10/21    

      Sofie Jespers leidt dit.   

       Werken met 4 koffiehoeken: 2 aan de kant van de toog, 2 in de gang 

       600 wafels bestellen bij Jumbo  (Jelle Van Gansen) of Colruyt: Sofie 

 

Summerfest 27/11/21  

  Liesbeth Bernaerts    liesbethbernaerts@hotmail.com 

  eind september gaan de flyers in de boekentassen 

  zoveel mogelijk reclame maken 

  tekst in de nieuwsbrief 

  kaartenverkoop op school 

  QR-code op de flyer 

  food-truck?  

  kandidaten om te helpen op de avond zelf 

 

Sinterklaas 6/12/21 

 Natacha Matté, Jimmy neemt  contact op 

 wat?-hoeveelheden?-papieren zakjes 

 inpak voor de Sint 4à5 personen 

 

Kerstdrink 17/12/12  

 ism Gunther De Cnodder 

 

dag van de directie 31/1/22 

 

Quiz met de grote Q 19/2/22 

 werkgroep: Bart Goris - Tom Kenis - Peter De Moed? - Fréderic avond zelf 

Dennis en Jan Geudens uitnodigen en bedanken  

 

ontbijtmanden  20/3/22 

 Nele trekt deze groep 

 helpende handen 

 

solidariteitsontbijt  23/3/22 

 

paaseitjes      

 Natacha Matté 

wat?waar?hoeveelheden?   inpak helpers 

 

mailto:liesbethbernaerts@hotmail.com


schoolfeest 21/5/22 

 

diplomafeesten  24/6/22 

 

 

 

 

 

 


