
 

VERSLAG OUDERCOMITE 25 oktober 2016 
 
Aanwezig voor het Oudercomité: Sylvie, Ine V., Miranda, Eva, Liselotte, Jo, Kelly, Ann-Sofie 
Aanwezig voor de school: Juf Yvonne, Juf Stien, Dir. Veronique 
Verontschuldigd: Angela, Lieselot, Sofie P. , Sofie D., Charlotte, Ine B,  Guy, Jozefien, Elise, An, Romina 
 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
• Geen opmerkingen.  
 

2. Stand van zaken puntjes vorige vergadering 
 
 Verslagen Oudercomité op website 

• Vanaf nu komen de verslagen van het Oudercomité op de website van de school.  
• Het eerste verslag van dit schooljaar is terug te vinden op http://www.keukeldam-

sintpetrus.be/ > Sint Petrus > Ouderraad 
• De webmaster zal de naam nog aanpassen naar de correcte naam ‘Oudercomité’ ipv 

‘Ouderraad’.  
 
 Onthaaldag 21/10  

• Juf Carine was enthousiast. 
• 1 kindje aanwezig – er is maar één startertje na de herfstvakantie.  
• Het onthaal van nieuwe peutertjes verloopt vlot. Dir. Veronique ontvangt ook ouders en 

hun kindje na een telefonische afspraak.  
 
 Handhygiëne op de school 

• Nog niet echt uitgebreid besproken onder de juffen, maar sowieso doen ze dit al 
geregeld. 

• Dir. Veronique is dit nog verder aan het bekijken.  
 
 Dropbox voor het Oudercomité 

• Er werd een Dropbox gemaakt om documenten van het Oudercomité in op te slaan. Zo 
zit het verslag van de vorige keer er al in.  

• Ook een evaluatieformulier voor evenementen zal er in komen. Zo vinden we makkelijk 
contactpersonen, aantallen e.d. terug en kan de start van hetzelfde evenement het jaar 
erop vlot verlopen.  

 
 One mile a day 

http://www.keukeldam-sintpetrus.be/
http://www.keukeldam-sintpetrus.be/


• De leerlingen van het eerste tot vierde leerjaar doen mee aan het project ‘One mile a 
day’. Dat betekent dat ze op de schooldagen dat ze geen turnen hebben, naar buiten 
gaan om one mile te lopen. Ze doen dat tussen twee lesuren door, om de lessen te 
breken. Leerlingen heel enthousiast 

• Dit heeft een zeer positief effect op de leerlingen. Ook de leerkrachten zijn enthousiast 
over het effect: leerlingen halen een frisse neus, zijn aandachtiger, rustiger…  

 

3. Nieuws uit de school 
 

 Aantal lln 
 

• 1/9/2015     82 kleuters – 91 lager 
• 1/9/2016     72 kleuters - 89 lagere  
• Daling van kleuters, mede door een lager geboortecijfer dat geboortejaar.  

 

 Geluiddempende panelen 
 

• Eén van de projecten van het Oudercomité dit jaar is de akoestiek in de refter verbeteren. 
Vooral ’s middags als de kinderen  komen eten, is er enorm veel lawaai door een slechte 
akoestiek. Er hangt in de refter ook een beamer. Als de akoestiek beter is, zullen de 
leerkrachten sneller gebruik maken van de beamer voor bijvoorbeeld een film of reportage.  

• Optie 1: Geluiddempende vierkante blokken in verschillende kleuren van Sonoqube. 
• Optie 2: Langwerpige panelen van Rockfon die tegen het plafond hangen.  
• RWB Vercruysse is de refter komen bekijken en bekijkt dit verder. Dan komt er een 

definitieve prijs voor de installatie van de geluiddempende elementen.  
• Sylvie volgt verder op.  

 

 Stand van zaken bouwwerken 
 

• Vanaf woensdag 26 oktober beginnen de rioleringswerken.  
• Wie van ’t Veen komt, kan dan niet meer naar de speelplaats wandelen. Die leerlingen 

moeten via de groene poort (rechts van het nieuwe gebouw) even op het voetpad stappen, 
om zo via de andere groene poort naar de speelplaats te stappen.  

• Na het herfstverlof komen de ramen.  
• In de kerstvakantie zal 1 kleuterklas kunnen verhuizen.  

 
In januari 2017 dient de school een nieuw dossier in bij Agion voor kleuterklas 3 en 4. Hopelijk 
kunnen ze in september 2017 starten  en de kleuterklas 2 verder afwerken. Verhuis van de drie 
kleuterklassen gepland in de kerstvakantie 2017.  
In 2018 wordt een nieuw dossier ingediend bij Agion voor een fietsenstalling en een sanitair blok.  
 
Per dossier tot 125 000 euro krijgt de school van Agion een subsidie van 70%.  
 



Er kwam een idee voor prikkelvrije ruimte in de klas. Zodat kleuters zich eens kunnen terugtrekken in 
hun coconnetje.  
Bv. Eitjesstoel van Ikea  
 

 Rode Neuzen  
 

• Telling van het aantal verkochte neuzen op woensdag 26 oktober ’16 
• Ongeveer 700 neuzen verkocht 
• De kosten (271 euro) voor de organisatie worden vergoed door Belfius.  
• De koekjesverkoop bracht ongeveer 1000 euro op.  
• Er werd ook een mooi compilatiefilmpje gemaakt door Belfius.  
• De actie was een echt succes! Bedankt aan iedereen!  

 
 Vrijwilligers anderstaligen  

 
• Vanuit het CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) gaan er 7 anderstalige volwassenen 

naar de school (Petrus en Keukeldam) komen voor een taalstage. 
• Die mensen zouden een halve dag meedraaien in de klas, om de taal te leren. Ze kunnen wel 

Nederlands, maar nog niet goed genoeg.  
• Op Petrus doet het derde en vierde leerjaar mee. Er komt één iemand op vrijdag in de 

voormiddag naar het 3de leerjaar. In de namiddag komt ze naar het vierde leerjaar.  
• Dit project start na de herfstvakantie.  

 
Ter info: op vrijdagmorgen komt ook iemand van Ten Anker in een rolstoel naar de school om 
vrijwilligerswerk te doen in de kleuterklassen 
 

 VCOV 
 
Sylvie en Sofie D. zijn naar info avond van het VCOV geweest, waar de werking van het VCOV werd 
uitgelegd.  
Daar hebben we een aantal tips gekregen.  

 TIP 1: Meer participeren naar de ouders toe. Ouders moeten weten wie je bent, wat je doet. 
Als Oudercomité moeten we de ouders meer ‘onthalen’.   

 Bv. Op een event van de school de mensen echt verwelkomen, met hen praten.  
 Bv. Participeren op oudercontacten.  

 Vragen stellen: ben je al eens gekomen, wat vond je van de kerstmarkt, 
vertellen waarmee we bezig zijn.   

 Oudercontacten op 7 en 8 november van 16.30 – 20.00 en van 16.30 – 19u 
 Maandag tussen 16.30 en 19.00 zijn 2 mensen van het Oudercomité 

aanwezig in de gang  
 Dinsdag tussen 16.30 en 19.00 zijn 2 mensen van het Oudercomité aanwezig 

in de gang  
 

Bv. op infoavond: ons kort voorstellen vóór de leerkracht start 



 
We zouden dit vooral doen om eens reacties te horen van de ouders. Heel kort en vrijblijvend 
uiteraard. We willen graag eens weten wat de ouders vinden van de werking van het Oudercomité. 
Wat kan anders? Beter? Wat is goed? Wat verwachten ze nog?  
 
Alle ouders moeten ook de kans krijgen om te participeren in het oudercomité.  

- Elk jaar bij het begin van het school jaar worden ouders die dat wensen uitgenodigd om 
lid te worden van het Oudercomité.  

- Via een brief willen we ouders ook de kans bieden om helpende hand te zijn op een 
activiteit van de school.  

 
 TIP 2: als we activiteiten organiseren, moeten we dit steeds erbij noteren:  “in overleg en met 

de school” of “de school organiseert in samenwerking met het oudercomité” 
 

 TIP 3: Aankopen op school: wie betaalt best? School of Oudercomité?  
Schenkingen aan school: 6 % BTW dus ouderraad koopt bv beter een toestel aan en schenkt dan aan 
de school. Klopt dit?!  
Nu: school koopt aan, oudercomité betaalt terug.  
 

 TIP 4: Label voor Oudervriendelijke school VCOV  
Kostprijs: dossier + 250 euro  Niet doen! 
 

 TIP 5: Info avonden voor ouders organiseren:  
- Bv over kinderen met moeilijkheden, problemen op school 
- Bv een spel met kaarten om met de ouders te praten, ipv in groep te moeten spreken 

 
We kunnen een bevraging doen bij de ouders om te weten welke infoavond ouders interessant 
zouden vinden.   
 
 Evaluatie Hap ‘n Stap 

 
• Uitstellen tot volgende vergadering omdat de leden van de werkgroep niet aanwezig zijn.  
• 726.13 euro winst  
• Mee te nemen naar volgend jaar: achter een bar of niet? 

 
 Kerstmarkt 

 
• Datum: 17 december 2016 – van 17u tot 22u.  
• Werkgroep is druk bezig met de organisatie.  

• OPROEP 1: Wil iedereen een aantal bedrijven aanspreken voor een tombolaprijs? Vorige 
keer hadden we een mooie tombolatafel omdat iedereen goed had rondgevraagd. Hopelijk 
lukt dat dit jaar opnieuw.   



• OPROEP 2: Wie wil helpen op de kerstmarkt? Indien mogelijk zullen we een aantal dingen 
uitbesteden aan een foodtruck of koffiebar, maar sowieso hebben we nog heel wat helpende 
handen nodig.   

 
 Verfraaiing speelplaats 

 
• Geen nieuws uit deze werkgroep.  
• Dit is, naast het aanpakken van de akoestiek in de refter, ons tweede grote project dit jaar. 

We willen de speelplaats van het lager aanpakken. Bijvoorbeeld speelelementen en een luifel 
om te schuilen bij regen.  

• Oproep aan de werkgroep: er mag concreet iets uitgewerkt worden zodat de verfraaiing van 
de speelplaats dit schooljaar nog kan worden afgewerkt.  

 
 Budgettering  

 
 Sint voorstelling  
- Kindertheater Acaboe komt op 5 december naar de school.  
- Voor het 3de kleuter tot 4de leerjaar  
- Kostprijs van de voorstelling: 500 euro 

 
 Verwachte uitgaven dit schooljaar  
- 13.000 euro  
- Refter afwerken: dringend 3000 euro  
- Ijsjes  
- Cultuur op school 
- Speelplaats lager en kleuter verfraaien: dringend 10 000 euro  

 

4. Varia 
 
Onderhoud van het treintje  
 

5. Volgende vergadering 
 
Opgelet, nieuwe datum:  donderdag 1 december  19.30 
 


