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Aanwezigen 

• ouders : Kaat, Sofie VH, Kate, Saar, Eva, Jimmy, Nele V., Dorien, Deborah, Sofie, Filip, 
Tom, Peter, Nele L. 

• leerkrachten: Miguel, Jochen, Ann 

• Verontschuldigd: Ann M. 
 
Verkiezing / werking nieuwe schooljaar 

• Verkiezing mandaten:  
o Nele v.: voorzitter 
o Jimmy: ondervoorzitter 
o Ann M.: penningmeester 
o Dorien: secretaris (Nele Lekens geeft de fakkel door) 

• Eva wil graag helpen als communicatieverantwoordelijke 

• Dit jaar willen we graag met een vast kernteam werken en werkgroepen per grote 
activiteit. Iets om over na te denken tegen de volgende vergadering 

o Spaghetti-festijn: Peter, Dorien 
o Winterloop: Saar, Kaat, Nele 
o Tuinfeest: nog te bepalen 

 
Info-avonden  

• Er wordt een glas aangeboden door het oudercomité ipv rond te gaan in de klassen 

• Eventueel powerpoint ter info projecteren: Saar en Nele V. werken uit.  

• Briefje met infogegevens in klassen verspreiden die dan in een bus gestopt worden: 
Peter heeft al eerste aanzet gegeven. Opletten met GDPR. Eva werkt verder uit.  

• dinsdag 17 september Casierlaan 19u 
o Klaarzetten om 18u30: Peter, Jimmy  
o Bar: Peter, Jimmy 
o Opruimen: Peter, Jimmy, Dorien, Nele, Saar 

• donderdag 19 september Eeklostraat 19u 
o Klaarzetten om 18u30: Saar, Nele 
o Bar: Saar, Nele 
o Opruimen: Nele, Saar,  

• Drank bestellen/ omgaan: Peter 
 
Spaghetti-avond:  

• Zaterdag 12 oktober 

• Flyers zijn maandag 16/9 klaar om brief door te sturen  

• Planning van de avond: twee shiften 
o 17u-18u30: ruilbeurs : Eva en Sofie werken uit en koppelen terug 
o 17u30 – 19u: eerste shift spaghetti  
o 19u: verhalenverteller Tomvout.be 
o 19u-20u: tweede shift spaghetti 

• Werklijst op tijd doorsturen: Dorien werkt uit tegen eind september 

• Sponsors: wie er nog kent / zelfstandige ouders weet doorsturen naar Peter 50/100 € 
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Klasbudgetten  

• Doel is dat wij klasen helpen iets aan te kopen wat ze nodig hebben 

• 100 € per jaar per klas 

• Mag overgedragen worden naar volgende jaren of over verschillende klassen 
gebruikt worden zodat er iets groter kan aangekocht worden 

• Altijd rechtstreeks bonnetjes doorsturen naar Ann via e-mail. Dit is de enige manier 
om het overzichtelijk te houden 

• Blaadje in leraarskamer met info 
 

Allerlei 

• Vanaf nu zal er bij elk rapport een nieuwsbrief meegegeven worden, waar ook info 
over het oudercomité op kan gesteld worden.  

• Verslag van oudercomité doorsturen aan Orixe en hij kan het dan op de website 
zetten.  

• Fietsen van Eeklostraat zijn kapot en worden hersteld door Tom 

• Muziekinstallatie Casierlaan is kapot. Sofie E. informeert bij haar man of ze te 
herstellen is, Nele V. informeert naar een tweedehands installatie 

• Frigo’s brengen en halen door Tom telkens 10 € transportkosten 

• Eventueel nog activiteiten om ouders samen te brengen 
o Café op vrijdagavond 
o EHBO cursus 
o Info-avonden  
o … 
o Komt er op neer dat alle initiatieven zeker welkom zijn maar dat het 

belangrijk is dat er ‘trekkers’ zijn voor de initiatieven.  

• Fietsenstalling Eeklostraat bestemming Casierlaan 

• Communicatie rond ‘ouderactiviteiten’ misschien vroeger doen 

• Is er nog een leerlingenraad of zal die opgestart worden? 
 

Data 2019-2020 
o Evenementen 

▪ Zaterdag 12 oktober 2019: spaghetti-avond 
▪ Vrijdag 6 december 2019: Sinterklaas in de klassen 
▪ Zaterdag 14 december 2019: winterloop 
▪ 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) 
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▪ 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 donderdag 10 oktober 

• Spaghetti-avond 

• Financiële balans vorig werkjaar 
o Herbruikbare bekers aankopen / ivago  
o budget dit schooljaar 

 
 

Bedankt aan de nieuwe enthousiaste ouders en wij nodigen graag iedereen uit op de 
volgende vergadering donderdag 10 oktober om 20u in de Casierlaan! 

 
 

 
Vragen, opmerkingen, helpende handen? 

dewijzeeik.ouders@gmail.com 
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