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Aanwezigen 

• ouders : Kaat, Sofie VH, Kate, Saar, Jimmy, Nele V., Dorien, Sofie, Tom, Peter, Nathalie, Salih, Henk 
• leerkrachten: Miguel, Francis, Gregory, Wendy M., Lieselot, Leentje, Lena, Maud 
• Verontschuldigd: Ann M., Eva S. 

 
Spaghetti-avond:  
Vrijdagavond 15u30  

• Gerief meenemen uit ‘kot’ Eeklostraat 
• Klaarzetten zaal Casierlaan 
• ontvangen speelgoed geefplein (zie draaiboek geefplein) 

Zaterdag 12 oktober 2019 vanaf 15u30 
→ klaarzetten keuken 
→ Verloop avond 

• 17u: deuren open 
• 17-19u: Geefplein  
• 17u30-19u: eerste shift eten 
• 19u: verhalenverteller kleuter tot tweede leerjaar 
• 19u-21u: tweede shift eten 
• 21u: verhalenverteller lager 
• Opkuis: leerkrachten Casierlaan en oudercomité 

 
Sint 

• Nele V. en Ann M. bekijken voor te bestellen ed.  
• 5 december 2019 om 20u: klaarmaken pakketten in de Casierlaan met het oudercomité 
• 6 december:  

o Sint gaat rond in de klassen: Jimmy regelt Sint en pieten 
o Pakketjes zullen samengesteld zijn donderdagavond 
o Vraag van leerkrachten: is er budget voor een klassikaal sintcadeau? 

 
Winterfestijn 

• Werkgroep: Saar, Kaat, Nele V.  
• Oorspronkelijk idee was winterloop, maar week voor warmathon waarbij atheneum graag een 

‘campusgebeuren’ wil organiseren, waardoor een echte winterloop moeilijk is.  
• Daarom idee van fakkeltocht  in combinatie met solidariteitsmarkt 
• In eeklostraat of Casierlaan?  → logistiek (stroom ed) en met de werken gemakkelijkst in Casierlaan 
• Fakkeltocht: lampionnen of echte fakkels? 
• Vergunningen aanvragen naar brandweer / politie 
• Langs de tocht muzikaal entertainment 
• Solidariteitsmarkt: verschillende standjes die opengesteld worden voor ouders en dergelijke met 

opbrengst voor verschillende goede doelen 
 
Communicatieteam 

• Sinds dit jaar is er een communicatieteam: Saar, Eva S. en Kate 
• Regelmatig facebookberichten  
• Website tegen volgende vergadering eens herbekijken 
• Visietekst: wat doet het oudercomité, waarvoor staan we? Wordt opgesteld, vooral voor nieuwe leden.  

 
Allerlei 

• Receptie op info-avond is heel goed onthaald, zeker voor herhaling vatbaar!  
• Ongeveer 45 nieuwe contacten tijdens info-avond 
• Brieven: expliciet vragen aan secretariaat recto verso en enkel aan oudste kind meegeven.  
• Voorstel nieuwe activiteit 

o sportleerkrachten: vorig jaar was er fluofuif op vrijdagmiddag tijdens de schooluren in Eeklostr. 
o Idee om uit te breiden naar een kinderfuif over de twee campussen heen direct na school 
o Voorstel datum: vrijdag 20/02/2020  

• Voorstel: volgend jaar opgeven als rode neuzen school. Sinds dit jaar wordt ook de winst van andere 
acties verdeeld over de scholen die ‘rode neuzen school’ zijn.  

• Voorstel om een stille ruimte/bibliotheek in te richten op school. Directie bespreekt dit eerst met de 
leerkrachtenteams en koppelt dan terug.  
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• Herbruikbare bekers:  
o Sofie stuurt mail door met budget / offertes 
o Bekers moeten afwasbaar zijn 
o Mogelijkheid om meer glazen te vragen aan brouwer, glas zou nog altijd beter zijn 
o School krijgt 500 € van Stad Gent omdat het een klimaatschool is. Staat voorlopig op rekening 

van het oudercomité. Misschien hiervoor bruikbaar? 
• Mail van ouder die de vraag stelt naar het gebruik van de vochtige doekjes. Brengt een hoop werk met 

zich mee en vragen qua hygiëne en verplichtingen via de preventie-adviseur.  
• Technopolis: roadshow 

o Komen op school langs om proefjes te doen 
o Voor alle klassen van beide vestigingen, data worden nog gecommuniceerd.  
o Elk kindje krijgt nog een bonnetje om naar de echte Technopolis te gaan 
o Saar luistert of er iets van in de pers kan komen 

• Geluidsinstallatie: man van Sofie heeft hem nagekeken. De luidspreker is nog goed, het is vooral de 
afstemming tussen de verschillende toestellen. → handleiding bij de geluidsinstallatie voorzien.  

• Voorstel van Sofie Van Hautte via mail: Lotus/LU koekjes in plaats van pannenkoeken of complementair. 
Volgende vergadering hakken we de knoop door 

• Campagne vlaamse overheid voor fruitpakketten → Saar bekijkt het eens verder 
 
Data 2019-2020 

o Evenementen 
▪ Zaterdag 12 oktober 2019: spaghetti-avond 
▪ Vrijdag 6 december 2019: Sinterklaas in de klassen 
▪ Zaterdag 14 december 2019: winterfestijn 
▪ Zaterdag 25 januari 2020: quiz 
▪ Week van 9 maart: pannenkoekenverkoop 
▪ Donderdag 2 april 2020: paashaas in de klassen 
▪ Zaterdag 20 juni 2020: tuinfeest 

o Vergaderingen: allemaal in de Casierlaan dit jaar om 20u 
▪ Donderdag 10 oktober: vergadering (spaghetti-avond) 
▪ Dinsdag 19 november: vergadering (winterloop) 
▪ Donderdag 5 december: Sinterklaas verdelen 
▪ Dinsdag 14 januari: vergadering (quiz) 
▪ Di 10 of 12 maart: pannenkoeken verdelen 
▪ Dinsdag 31 maart: vergadering + paaseieren verdelen 
▪ Donderdag 7 mei: vergadering 
▪ Donderdag 11 juni: vergadering tuinfeest 

 
Punten volgende vergadering  

• Winterfestijn  
• Knoop doorhakken voor pannenkoeken/koekjes 

 
Bedankt aan de enthousiaste ouders en leerkrachten en wij nodigen graag iedereen uit op 

de volgende vergadering op dinsdag 19 november om 20u in de Casierlaan! 
 

 
Vragen, opmerkingen, helpende handen? 

dewijzeeik.ouders@gmail.com 
 
 
 


