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1. Verwelkoming nieuwe leden
We mogen 4 nieuwe leden verwelkomen: Chloé, Mariet, Nathalie en Dieter.
De werking van het oudercomité werd toegelicht via de powerpoint.
De adressenlijst wordt eerstdaags aangepast.
2. Evaluatie chocoladeverkoop
goede verkoop, weinig misgelopen, goede winst.
3. Evaluatie afstudeerpakketjes K3 en 6e leerjaar
Beiden kregen een plechtige diploma-uitreiking in de vertelput. De filmpjes hiervan
werden naar de ouders gemaild. Bovendien kregen de kinderen van K3 en het 6de
leerjaar nog een pakketje mee om thuis het afstudeermoment te vieren.
Dit initiatief werd goed onthaald, desondanks wilden de ouders van de leerlingen van het
6de leerjaar alsnog een feest op school. Dit kon door de Corona-maatregelen echter niet
plaatsvinden.
4. Start schooljaar en klasverdeling
Er zijn dit jaar 75 kleuters en 133 lagere schoolkinderen.
7 hebben zich reeds aangemeld voor het volgende schooljaar (2021-2022).

Overzicht van het aantal leerlingen in het lager:
1ste lj: 20
2e lj: 29 (A+B)
3e lj: 24
4e lj: 19
5e lj: 22
6e lj: 19
Er worden maximum 25 leerlingen per klas toegelaten, dit zowel voor de kleuterklassen
als voor het lager.
5. Klasafgevaardigden (voelsprieten)
De klasafgevaardigden werden aangeduid als volgt:
- Peuters: Nathalie Clijsters
- K1: Chloé Van Boven
- K2: Tineke Stockman
- K3: Jan Derieuw
- 1: Marijke Blommaert
- 2a: Herwin De Baere
- 2b: Natasja Lambrecht
- 3: Kim Spolspoel
- 4: Karolien Badisco
- 5: Katelijne Demyttenaere
- 6: Jill Gees
Het overzicht wordt eerstdaags geüpdatet voor verspreiding via de boekentas en
publicatie online (zonder email-adres en gsm-nummer).
6. Clementines
datum: 23/10
Leveren op vrijdag en afhalen bij het ophalen van de kinderen.
Geen deur-aan-deur verkoop
Werkgroep: Ruben, Mariet, Leen G, dir Jan, Nathalie en Karolien
Kim en Marijke willen helpen met verdeling op vrijdag
De werkgroep spreekt onderling af voor de verdere uitwerking.
7. Budgetbespreking (nieuwe projecten, corona-maatregelen)
Het steakfestijn kan wellicht niet doorgaan, daarom zoeken we een alternatief
(meeneem)
voorstellen: wokpakketjes, stoofvlees, stoemp met sossissen, chilli con/sin carne/pollo,
wereldkeuken, hutsepot, pensen met appelmoes, ballekes met kriekskes, …
 ideeën zijn welkom
Werkgroepje: Niels, Chloé, meester Michel + kookpapa’s+ juf Kristin + juf Evelien

Andere activiteiten tijdens het schooljaar:
Quiz?
Chocoladeverkoop
Grootoudertocht (wellicht geannuleerd)
Schoolfeest met kip aan ’t spit (???)
Budget 2020-2021:
- De school ontvangt een toelage van 9€ per kind van het ministerie voor extra
hygiënemaatregelen en daarbovenop een extra toelage voor het extra poetsen.
- CO2-meters aankopen? Deze kunnen aangevraagd worden voor gratis gebruik en
hoeven dus niet aangekocht te worden.
- Eind vorig schooljaar meegewerkt aan ‘mooimakers’ (foto’s online gepubliceerd) en
daar 670€ mee verdiend. Met dit bedrag worden nieuwe smartphones gekocht daar
de tablets versleten zijn.
- Nood aan nieuwe plinten en verfwerken in K3-lokaal --> @Ruben? @Niels?
- Schilderwerken in lokalen oud schoolgebouw  @decorpapa’s?
- Nieuwe schoolbanken: Het 4de leerjaar kreeg nog geen nieuwe banken, In het 5de en
6de zijn ongeveer de helft van de banken nieuw.
- De kleuterklassen hebben ook nood aan nieuwe bankjes en stoelen.
Doordat we vorig schooljaar minder inkomsten hadden, werd beslist dat we dit jaar
investeren in nieuwe banken en stoelen voor de kleuterklassen.
8. Dag van de leerkracht (maandag 5 oktober)
*Verrassing*
9. Varia
- Digitaal oudercontact: na zeeklassen, 1ste leerjaar iets vroeger (volgende week)
- Beslisboom: wanneer mag mijn kind naar school als hij/zij zich ziek voelt/is?
- Vraag van ouder om de turnzak tijdens het weekend mee te krijgen naar huis om te
wassen, i.p.v. voor een vakantie. Wordt reeds toegepast.
- Er wordt gevraagd om toe te zien op het correct afhalen (dragen van mondmasker)
- Online schoolplatform: classdojo
- Het zwemmen wordt hervat vanaf 29/9, er wordt voorrang gegeven aan de leerlingen
van het 3de leerjaar in groepjes van 6, meer informatie volgt.
10. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 19 oktober om 20u in de refter van de
school.

