
Vergadering oudercomité 28-9-2010 

 

°  planning  schooljaar 2010-2011 

°  schoolraad 

°  blijf-maar-even-plakken 

°  fruit op school 

°  schoolfeest 2010 

°  varia 

 

1. Planning  schooljaar 2010-2011 

- We plannen dit jaar geen BBQ in juni omdat er half mei al een schoolvoorstelling is en we 

vrezen dat dit te kort na elkaar zal zijn. 

We zoeken dan wel een alternatief want we hebben wel inkomsten nodig! 

We zien dit ook als een uitzondering en zouden volgend schooljaar wel graag terug de BBQ 

organiseren! 

- Blijf-maar-even- plakken: we deden dit vorig schooljaar  4x per jaar maar dit schooljaar 

zullen we 2x blijf-maar-even-plakken organiseren:  29-10 (vlak voor herfstvakantie) 

                  30-6 (vlak voor grote vakantie) 

- Alternatieve activiteit in februari/maart: 

Wanneer? We kiezen voor een zaterdag (wegens chiro ed. op zondag) in februari 

  Annick checkt bij Ivo voor de zaal en legt 19 of 25 februari  vast! 

Wat?  We zouden iets organiseren waarbij de mensen iets kunnen komen eten                

     (=pannenkoeken +….) en daarbij een andere activiteit die leuk is voor jong en oud! 

 Ideetjes: bingo-avond of kwis 

  Pizza-avond 

  Theatervoorstelling (samen met Lagere School?) 

  Sprookjeseetdag 

  Wafels 

  … 

- Kerstkaartenverkoop: 

We willen een verkoop van kerstkaartjes organiseren waarbij elke kleuter een aantal 

pakketjes met kerstkaartjes (die hij/zij zelf tekende) gaat verkopen. 

Annick contacteert de firma en geeft de organistoriche zaken door naar juffen en directie! 

De planning= verkoop eind nov./begin dec. 



- Sint: 

We geven vanuit oudercomité €100/klas en zorgen ook voor strooi goed! 

Op de vergadering vlak voor de sint maken we de snoepzakjes. 

Annick doet de aankopen. 

 

 

2. Schoolraad 

Annick en Eric deden dit maar zouden dit graag doorgeven aan iemand anders. 

 

Schoolraad is een plaats waar ouders advies kunnen geven. 

Bv. - in februari gaat dit over de telling dit gebeurd is en de klasverdelingen. 

       -Problemen als een (onbestaande) refter en wat daarmee doen, mee oplossen. 

 

Schoolraad bestaat uit 2 ouders uit Holsbeek en 2 uit Nieuwrode (vanuit oudercomité), 2 

mensen uit de lokale gemeenschap, 2 leerkrachten uit elke school, de directie. Er kan steeds 

iemand van het schoolbestuur uitgenodigd worden! 

 

Er wordt 4x per jaar vergaderd 

 

Wie is kandidaat? Dietmar en Koen 

 En vervangers: Dirk en Karolien 

 

Wanneer eerste vergadering? Vanessa gaat via doodle een datum vast leggen. 

 

 

3. Blijf-maar-even-plakken 

29-10: Annick doet inkopen 

 Annick,Karolien en Wig kunnen er zijn! 

Moment om mensen aan te spreken om in de werkpool (om te helpen met activiteiten 

georganiseerd vanuit school en/of oudercomité) te stappen? 

Dirk maakt een briefje om mee te geven met de ouders met een aantal concrete  

vragen: adres/e-mail vragen, wanneer kan je je vrijmaken,… 

 

 



4. Fruit op school 

Dit loopt en meestal is er genoeg volk om te schillen! 

 

5. Schoolfeest 

Brandewonde-incident is in orde 

Het incident met auto en tent is nog steeds niet in orde. De aangifte is nog maar net weg. 

Annick rondt dit verder af. 

Annick kreeg het factuur van het drukwerk: €259,50 

 

6. Varia 

° Renovatie: Er was eerder via mail gemeld dat er mogelijks in de herfstvakantie werken 

zouden starten op de speelplaats/aan de dakgoot/ de gevelvoegwerken 

Annick informeert bij Leo. 

° Volgende vergadering nemen we een foto van het oudercomité, die op de site komt! 

° pluim voor de vlotte communicatie van de school naar de oduers toe! Juf Erna doet een 

fantastische job! 

° Er wordt nog steeds in de klassen gegeten ’s middags. Hopelijk kan de parochiezaal gebruikt 

worden na de herfstvakantie! 

° Volgende vergaderingen: 

- 26-10 (foto maken!) 

-  30-11 (snoepzakjes vullen) 

- 18-1 

- 10-2 

- 29-3 (vergadering met alle juffen) 

- 14-6 

 

 

 

 

Altijd welkom op één van onze volgende vergaderingen! 

Tot dan, 

Het oudercomité 

 

 


