
Oudercomité  7/11/2018 

 

1. Oprichting ouderraad 

 We kiezen ervoor om een officiële ouderraad op te richten. Dit heeft als grote 

voordeel dat wij en de gasten tijdens activiteiten verzekerd zijn. De rekening van de 

ouderraad staat niet op iemand zijn persoonlijke naam. 

 Om de 4 jaar moeten er verkiezingen gehouden worden. Wij bepalen hoeveel leden 

de ouderraad kan tellen. Indien er slechts evenveel kandidaten zijn als aantal leden 

dan hoeft er geen officiële stemming te zijn. 

 Inhoud/taken ouderraad:  

o Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs 

o Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school 

o De school praktisch en/of financieel ondersteunen: d.m.v. het organiseren 

van bv koekenverkoop, eetdagen,… 

o Meedenken met de school. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft 

altijd bij de school. 

o Bespreken thema’s waarover we vragen hebben in de school. Bv vragen rond 

hoe de zorg georganiseerd wordt binnen de school, hoe er omgegaan wordt 

met pesten,… 

 Meer informatie over de oprichting en taken van een ouderraad vind je op volgende 

website: https://vcov.be/ouderparticipatie/ouderraad-wiewat 

 Functies die we moeten aanduiden: penningmeester, voorzitter, secretaris. Termijn 4 

jaar. Alle ouders mogen deelnemen aan de vergadering ook zonder dat ze lid zijn van 

de ouderraad. 

 

2. Koekverkoop 

Koekjes zijn nog niet geleverd. We spreken af om zakjes te maken zodra ze geleverd zijn. 

Winst zou ongeveer 600 euro zijn.  

 

3. Grootouderfeest 

Er zal een wandeling zijn met de grootouders samen. Tijdens de wandeling dienen de 

kinderen en grootouders opdrachten uit te voeren. Bij terugkomst gaan ze naar de 

parochiezaal en staat er koffie en cake klaar. Katrien(later), Tine, Nicole en Liselotte kunnen 

komen helpen in de zaal. School voorziet cake, suiker, … Kim hoort of er nog juffen zijn die 

thermossen hebben. We proberen op elke tafel een thermos of kan te zetten. 

 

4. Run4Karsten: 

Er worden op vrijdag inzamelacties gedaan voor Karsten door bv hotdogverkoop. Op de 

kerstmarkt zal er gezongen worden en de opbrengst gaat naar Run4karsten. De school werd 

gevraagd om op de Run4karsten dag van 22 december de kinderopvang mee te organiseren, 

maar dit was niet haalbaar voor de juffen. 

 

5. Sint: 

We geven 500 euro om cadeautjes te kopen voor de klassen. Er komt ook nog 500 euro extra 

van de koekenverkoop. Kim maakt de verdeling per klas van het geld. We kopen dit jaar geen 

speculaas per kind. We zullen wel snoepgoed voorzien om op de banken te leggen (niknak, 

chocolade munten ,mariabeeldjes,…).  

https://vcov.be/ouderparticipatie/ouderraad-wiewat


 

6. Oud strijders: 

Op 11 november is er om 10u30 een eucharistieviering in Nieuwrode. De kinderen die 

komen, krijgen na de viering een traktatie. De school heeft een bloemstukje voorzien. 

Misschien idee om dit op de facebook site te zetten. We kunnen het bericht van de pastoor 

delen.  

 

7. Kerstmarkt: 

Zaterdag 15 december in Nieuwrode. Werkjes van de kinderen worden verkocht. Er worden 

geen namen op de werkjes gezet. Ook mogelijkheid tot drank te kopen, maar niet te 

veel/lang. Deze activiteit zal samen met de leerkrachten van de school in Holsbeek gebeuren. 

Misschien ook idee om kerstroosjes te verkopen. Het is niet de bedoeling om daar veel winst 

te halen, maar eerder om de school te promoten. Er is een werkgroep van leerkrachten 

hiermee bezig. De leerkrachten zullen er allemaal zijn.  

 

Liselotte maakt flyer met activiteiten op bv eetdag, infoavond zelfvertrouwen,… 

 

8. Eetdag: zaterdag 23 februari 

Nicole zal vragen aan Peter en Lieve of ze de sauzen nog willen komen koken. Stef wil 

waarschijnlijk ook komen helpen. Liselotte stuurt de flyer door om te corrigeren. Affiche 

ophangen op kerstmarkt. 

 

9. Schoolfeest: 12 mei 

 

10. Verbouwingen:  

Beginnen in februari. Er zal een nieuwe toegang naar de eetzaal worden gemaakt langs het 

huidige secretariaat. Daarna kunnen de werken aan het sanitaire blok starten. De school 

hoopt de werken te kunnen afronden in de grote vakantie.  

 

11. Vormingen die we kunnen organiseren: 

 Zelfvertrouwen stimuleren bij kinderen 

Ergens begin februari. Isabelle hoort bij Veronique onder welke voorwaarden dit is.  

 Nieuw leerplan – ZIL (zin in leven – zin in leren) 

Vanaf 1 september 2019 gaat het nieuw leerplan voor alle Katholieke scholen in voege. 

We kunnen hier best begin mei een infoavond rond plannen. We kunnen deze 

openstellen voor iedereen en niet alleen voor de ouders van de school. Kim wil dit mee 

voorbereiden 

 

Volgende vergaderingen: 

- Maandag 14 januari 

- Woensdag 30 januari 

- Maandag 1 april 

- Woensdag 24 april 

- Maandag 3 juni 


