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AI = nieuw action item

AI* = action item vorige vergadering

OC = oudercomité

nLJ = nde leerjaar

nKK = nde kleuterklas

De vergadering begint om 20h25.

DEEL 1 (OC + leerkrachten)

1. Goedkeuring van de agenda

 De agenda wordt goedgekeurd na toevoeging van het item “Paasactie”.

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd zonder wijzigingen.

3. Opvolging action items

Er blijven twee relevante AI's over die niet besproken zullen worden in het vervolg van 

deze vergadering.

AI* AS: opkuisen en inventariseren van het "OCkot" (nog te bepalen)

De kasten zijn toegekomen maar ze zijn nog niet in elkaar gestoken. Dat zou 

eventueel tijdens de krokusvakantie kunnen gebeuren. Eens dat gebeurd is kunnen we 

afspreken wanneer we gaan samenkomen om het “OCkot” op te kuisen en te 

inventariseren. 

AI* DDJ: navragen aan meester Geert waar de batterijen van het fototoestel zijn en 

welke type batterij het fototoestel nodig heeft.

De batterijen waren uit het fototoestel gehaald omwille van de sneeuwklassen. De 

batterijen zijn oplaadbare AA2300. Het is niet nodig om extra batterijen aan te 

schaffen.
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4. Opvolging brunch (28-11-2010)

Het draaiboek van de brunch is opgesteld en zal ter beschikking worden gesteld aan 

de werkleden van de oudervereniging in de sectie “agenda” van de website van de 

oudervereniging.

AI SVM: draaiboek brunch aan DDJ bezorgen en in agenda plaatsen.

AI DDJ: draaiboek sinterklaasfeest en grootouderfeest aan SDM bezorgen zodat 

SDM het in agenda kan plaatsen.

5. 1-april wandeltocht (01-04-2011)

De deelnemers van de 1-april wandeltocht kunnen starten tussen 18h00 en 19h30. 

SDM en AS hadden twee mogelijke routes uitgestippeld voor de 1-april wandeltocht, 

maar die werden te lang bevonden (~5 km). PDC stelt een alternatieve route voor 

(2.85 km; zie figuur) die hij samen met EC uitgedacht en met de fiets afgelegd heeft 

op 02-03-2011. Deze route bevat veel weinig gekende “doorsteekpadjes” zonder 

verlichting. Daarom is het wenselijk dat de deelnemers een zaklamp meebrengen, 

zeker zij die laat aan de tocht beginnen (zonsondergang op 01-04-2011: 20h14). De 

route kan, indien gewenst, nog gemakkelijk ingekort worden. De wegbeschrijving gaat 

gebeuren aan de hand van een visgraatroute met een foto van elk kruispunt (zonder 

foto's zou het te moeilijk kunnen zijn). Er wordt gewerkt met voorinschrijvingen met 

25-03-2011 als deadline. Als extra stimulans om de tocht uit te stappen gaan we de 

kinderen een bellenblaasje aanbieden bij het einde van de wandeltocht op het 

moment dat ze hun afgestempelde vis afgeven.
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Benodigdheden voor de bar (de aangegeven hoeveelheden zijn gebaseerd op die van 

de Halloweentocht 2009 en moeten nog aangepast worden naar gelang het aantal 

inschrijvingen):

 cola (3 bakken)

 cola light (2 bakken)

 plat water (1 bak)

 buisend water (1 bak)

 fruitsap

 duvel (5 bakken)

 primus (5 bakken)

 donkere tongerlo (5 bakken)

 limonade (limonade)

 koffie/thee (percolator)
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 pannenkoeken

 chips zout

 chips paprika

 servetten

 melkjes

 suikertjes

 lepeltjes

AI SDM & PDC: uitnodiging voor 1-april wandeling opstellen met strookje voor 

inschrijving (14-03-2011)

6. Schoolfeest (22-05-2011)

AS heeft uitgezocht waar we zo goedkoop mogelijk tenten kunnen huren. De gratis 

tenten waarvan sprake was tijdens de vorige vergadering zijn enkel verkrijgbaar in juli 

en augustus. Bij de scouts (Boortmeerbeek en Schiplaken) zijn er tenten te huren aan 

ongeveer € 100 per weekend. Er moet één dranktent (bar) en één eettent (hotdogs, 

ijsjes en pannenkoeken) voorzien worden.

AI SDM: navragen bij Swinnens en Subli of we een tap van bij hen kunnen 

gebruiken.

Er werd besloten om de volgende activiteiten aan te bieden tijdens het schoolfeest:

 gekke fietsen (8 aan €7/stuk voor op het voetbalveld; doelgroep: leerlingen 

lagere school; toezicht: 2 leerkrachten)

 springkastelen (er zijn twee springkastelen gereserveerd: één in de vorm van 

een dolfijn en één in een nog onbepaalde vorm; toezicht: 2 leerkrachten)

 schminken (2 leerkrachten + 2 ouders?)

 viskraam (wordt door SDM en een vriend gemaakt in aluminium; doelgroep: 

leerlingen van kleuterschool; toezicht: 2 leerkrachten).

 knutselen (doelgroep: leerlingen van kleuterschool; toezicht: 2 leerkrachten)
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 ballonwedstrijd (er moet een heliumfles voorzien worden; er zijn nog kaartjes om 

eraan te hangen over van vorige keer; dit kwam vorige keer van bij MESSER, 

Woluwelaan 3 te Machelen, tel: 02/257.08.11)

Aangezien de leukste grote spellen niet meer ter beschikking zijn (al door anderen 

gehuurd) en het gooien met waterballonnen enkel mogelijk is bij goed weer (en 

misschien niet door alle aanwezigen geapprecieerd kan worden) zullen deze twee 

voorgestelde activiteiten niet doorgaan.

AI PDC: maken van affiche (A3, met een tekening die de kinderen nog kunnen 

inkleuren) en een flyer voor het schoolfeest (07-04-2011)

7. Speelplaats

AI* EC: de afgevaardigde van de firma KAMPAN ontvangen (08-02-2011)

AI* DDJ & CS: tijdens de speeltijd van 10h25 de afgevaardigde van de firma 

KAMPAN mee ontvangen (08-02-2011)

De afgevaardigde van de firma KOMPAN is langs geweest op dinsdag 08-02-2011. EC 

en Chris Schoovaerts waren aanwezig. Zolang dat de speeltoestellen niet te hoog zijn 

is een speciale ondergrond (houten schilfers) niet noodzakelijk. Aangezien de speciale 

ondergrond redelijk duur is, werd er aangeraden om voorlopig het gras als ondergrond 

te houden zodat er eventueel enkele extra speeltoestellen aangeschaft kunnen 

worden. Op termijn kan dan geëvalueerd worden of het nodig is om over te schakelen 

op een andere ondergrond. We mogen een offerte met en zonder speciale ondergrond 

verwachten tegen midden maart.

8. Geluidsinstallatie

Gilbert Vanhove (GV) gaat zorgen voor prijsoffertes van bij Caerts in Leuven. Er is 

voorlopig niets nieuws te melden.

AI GV: prijsoffertes voor geluidsinstallaties van bij Caerts in Leuven

9. Opvang
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We moeten zoeken naar een mogelijkheid om van gedachten te kunnen wisselen met 

de mensen van de mensen van de opvang om inhoud en werking van de opvang. We 

zouden bv. trimestrieel een praatavond kunnen organiseren met de mensen van de 

opvang met één thema gekozen door hen en één thema gekozen door het OC (bv. 

straffen).

Monique is gestopt.

De fiscale attesten kunnen gehandtekend worden door SDM als voorzitter van het 

oudercomité van zodra de statuten gepubliceerd zijn in het Belgisch staatsblad. Dit 

jaar zal DDJ de fiscale attesten nog ondertekenen.

10.Paasactie 2011

Aangezien de volgende vergadering van het OC twee dagen voor het begin van de 

paasvakantie doorgaat moet de paasactie tijdens deze vergadering georganiseerd 

worden. Er zal één groot wit en één groot bruin ei per kind aangekocht worden. Voor 

de verkoop van de kleine paaseitjes moeten de bestellingen van de ouders eerst 

ontvangen zijn om te weten hoeveel paaseitjes er aangekocht moeten worden. We 

gaan terug pakjes van 100 gr Milka paaseitjes verkopen aan € 2 per zakje. We zullen 

opnieuw het systeem van “4+1 gratis” (= 20% korting) gebruiken waarvoor de 

bestellingen per gezin werden samengeteld. 

Het tijdschema voor de organisatie van de paasactie 2010 werd als volgt vertaald naar 

een tijdschema voor de organisatie van de paasactie 2011:

 Er wordt een briefje meegegeven met de kinderen tijdens de week van 

14-03-2011.

 Er kunnen paaseitjes besteld worden tot en met vrijdag 25-03-2011.

AI PDC: maken van briefje paasactie dat tijdens de week van 25-03-2011 kan 

meegegeven worden met de kinderen (zie bijlage)

 De bestellingen worden verwerkt en de paaseitjes worden aangekocht in de 

week van 28-03-2011.
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AI SDM: navragen bij Kraft of de paaseieren daar kunnen aangekocht worden 

(zowel grote voor de kinderen als kleine voor verkoop)

AI PDC: afhalen briefjes met bestelling paasactie, verwerking ervan en doorgeven 

van de bestelde hoeveelheden aan SDM (29-03-2011)

AI SDM: aankopen van de paaseieren voor de paasactie 2011 (Colruyt of Kraft)

 De paaseitjes moeten ten laatste op donderdag 07-04-2011 ingepakt zijn, in 

geval van nood nog tijdens de vergadering van het OC. Het is de bedoeling dat 

de leerlingen van het 6e leerjaar helpen bij het inpakken. Het OC stelt voor om 

het inpakken bij voorkeur te laten doorgaan op voorstel datum/data? (PDC kan 

op dinsdag 05-04-2011 komen helpen).

AI DDJ: navragen of de leerlingen van het 6e leerjaar kunnen ingezet worden voor 

het inpakken van paaseitjes op voorstel datum/data?

 Op vrijdag 08-04-2011 worden de paaseitjes meegegeven met de kinderen.

AI PDC: opstellen draaiboek organisatie paasactie (eerste versie: zie bijlage)

11.Varia (deel 1)

 Schoolreis kleuterschool (10-06-2011): naar de kleuterboerderij in Herselt. Het 

kost €7 per kleuter. Er moet nagegaan worden of het voor de 3KK nog mogelijk 

is om het in het regime “slechts € 1 te betalen door de ouders” kan doorgaan 

zonder dat het maximumbedrag van €20 per kleuter overschreden wordt. Deze 

schoolreis ligt al 2 jaar vast (snel volzet).

AI EC: nagaan of de schoolreis onder het systeem €1/kleuter kan.

(IB verlaten de vergadering om 21h40)

DEEL 2: OC

12.Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

AI* EC & PDC: voorstel huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract 

opstellen (10-02-2011).
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DDJ heeft geen opmerkingen op de voorgelegde documenten. PDC gaat de 

documenten doormailen naar Paul Jacobs en eens die zijn zegen erover gegeven heeft 

kunnen de documenten binnengebracht worden bij Luc Van Rillaer ter voorlegging bij 

het gemeentebestuur. 01-09-2011 wordt vooropgesteld als (haalbare) streefdatum 

voor de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

AI PDC: doormailen van de statuten, het huishoudelijk reglement en het 

samenwerkingscontract naar Paul Jacobs.

13. Financieel overzicht januari en februari 2011

Er zijn geen belangrijke financiële verrichtingen te melden. EC haar harde schijf is nog 

steeds niet gerecupeerd. Meer details over het financieel overzicht van januari en 

februari 2011 worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

14. Varia (deel 2)

DDJ zou graag hebben dat het praatcafé met de ouders opgestart zou worden vanaf 

het volgend schooljaar. We zouden een bevraging van de ouders kunnen doen om na 

te gaan welke thema's graag besproken zouden worden tijdens discussie-avonden. DDJ 

gaat proberen om het format van de eerste info-avond tegen volgend schooljaar te 

veranderen.

15.Volgende vergadering:

Donderdag 07-04-2011 om 20h15 in de refter van 't Haegje.

Agendapunten voor volgende vergadering:

Deel 1 (OC + leerkrachten):

1. Goedkeuring van de agenda

2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

3. Opvolging action items

4. Evaluatie 1-april wandeltocht (01-04-2011)

5. Paasactie 2011
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6. Schoolfeest (22-05-2011)

7. Schoolfeest 2012 vastleggen

8. Speelplaats

9. Geluidsinstallatie

10.Varia (deel 1)

Deel 2 (OC):

10.Statuten, huishoudelijk reglement en samenwerkingscontract

11.Financieel overzicht januari-maart 2011

12.Varia (deel 2)

13.Volgende vergadering

Bijkomende agendapunten kunnen op voorhand naar PDC doorgestuurd worden.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 22h00.
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