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1. Amélie heeft feedback gegeven over haar seminar COV over de “best practices” en werking 

van een oudercomité (COV: Christelijk Onderwijzersverbond vs. GO: Gemeenschapsonderwijs 

==> Doel: meer diversiteit en solidariteit op school: 

• Amélie vond het zeer inspirerend om OC-leden uit verschillende scholen te 

ontmoeten 

• Bedoeling is om ouders zoveel mogelijk te betrekken in het dagelijks leven van de 

school; Iedereen heeft zijn troeven en zou de gelegenheid moeten hebben om die 

met school te delen en de school omgeving te verbeteren 

• Milieuvriendelijk impact: verzamelen van fruit & snacks. Al wie thuis een te groet 

hoeveelheid snacks heeft kan die naar school brengen zodanig dat iedereen ervan kan 

genieten, ipv van te laten rotten thuis. 

• Sjablonen voorbereiden om de ouders te ondersteunen wanneer ze actie willen 

nemen voor een activiteit op school 

• Ouders uitnodigen voor specifieke activiteiten die voor hen interessant kunne zijn 

• Old toys/foodbox actie 

• Hoe vechten tegen het pesten op school ==> Belangrijk dat ouders en school het 

samen bespreken 

Amélie zal ons verwittigen wanneer COV of GO zulke seminar in de toekomst zullen 

organiseren 

2. Tweedehandsbeurs: Men heeft beslist om volgende aan de directie voor te stellen: 

• In de eerste fase, alleen maar voor kinderen en ouders die op school zitten 

• Zaken te koop 

i. Boeken 

ii. Spellen 

iii. DCDs/CDs 

iv. Kinderkledij 

v. Foodtrucks (eis, wafels, dranken, …) 

==> Waarom zulke beurs?: 

o Kringloopeconomie ==> kinderen zijn op een school waar de opvoeding nadruk legt 

op duurzaamheid 

o Manier om ouders te laten ontmoeten 

o Financiële inkomst voor school: Om te verkopen zou men bijvoorbeeld 10EUR 

moeten betalen 

 

3. Klasvertegenwoordigers: Ouders vinden het concept goed; Toch zien ze nu reeds niet echt 

hoe ze het concept kunnen optimaliseren: 

• Een workshop met al de klasvertegenwoordigers en de leerkrachten die interesse 

hebben moet nog dit jaar georganiseerd worden om rol en taken te definiëren. 

• Zodanig dat vanaf september 2019, alles duidelijk wordt 

• Directie moet dan zeggen wanneer men het best kan organiseren om zoveel 

leerkrachten in het concept te betrekken (s ’avonds) 



 

4. Schoolraad: Pascal had kort samenvatting gestuurd over laatste schoolraad: 

•  School zal dit zomer 2019 over architectureel concept beslissen 

Eens beslist, OC zou graag info hebben over: 

i. Concept 

ii. Planning van de werkin 

==> Daarmee kan OC proactief daaromtrent communiceren en actie 

organiseren om verloop van werken te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld, tijdens 

de werken zou toegang met wagens misschien moeilijker zijn en goed manier 

om fietsen te voordelen 

• Digitalisering van “onderzoeken/enquetes”: School is bezig met de vragenlijst en zou 

graag onze steunen krijgen om die de digitaliseren: 

• Amélie heeft een link gestuurd: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/?language=nl  

• In elke talen zijn de vragen gesteld? Zou het ook moegelijk zijn om die in 

andere talen te vertalen? 

 

5. Website: OC heeft nu zijn website. Het in maar een startpunt en het zal constant update 

worden met nieuwe zaken. Men heeft photo van OC groep genomen. Spijtig kon niet 

idereen aanwezig zijn. Een andere photo zal genomen worden met andere leden die niet 

aanwezig konden zijn. 

 

6. FB wordt elke dag meer gebruikt door ouders. Er zijn vandaag 140 ouders op FB pagina van 

OC 

 

7. Mattentaart actie: men heeft de proces uitgelegd: 

• Stephanie zal geld verzamelen en tellen, en Kathleen zal in de ING rekening van OC 

storten 

• Bas zal de bestellingen verzamelen en zal de taartjes bestellen op basis van de telling 

van Stephanie 

• Alexia vraagt hulp voor de levering van de taartjes tijdens oudersoirée. Bericht zal 

gezet worden op FB pagina. 

 

8. Natuuractie: Peter en Anne zullen ons binnenkort daaromtrent informeren 

 

9. Oudersoirée: Petra  zal hulp vragen voor oudersoirée van 21/03 op FB en via boekentas 

kinderen maandag 18/03 

 

10. Filtercafé: 

• Gemeente Etterbeek heeft ons school gevraagd of wij graag zouden deelnemen met 

andere scholen voor actie mbt milieu & mobiliteit. Men heeft positief geantwoord 

• Bas heeft scholen gecontacteerd om een fietsenactie te organiseren, breder dan in 

2018, en met andere scholen in de omgeving. Men wacht nog steeds op hun 

antwoorden 

• Luchtpijp: 

i. Maureen heeft een luchtpijp gekocht (25 EUR) voor school ==> OC zal haar 

terugbetalen 

https://ec.europa.eu/eusurvey/?language=nl


ii. Bas zal met Directie of buur van school contact nemen om luchtpijp te 

instaleren. Bedoeling is om kwaliteit van lucht te meten. 

 

11. Organisatie van seminars: volgend schooljaar zou OC, met school, seminars kunnen 

organiseren, s’avonds, over bepaalde onderwerpen: 

• Die te maken hebben met school 

• Die te maken hebben met opvoeding 

• Die te maken hebben met kindpsychologie 

• Of zaken die verschillende ouders interesseren. Rol van de klasvertegenwoordiger is 

ook hier van belang 

 

12. Luizen en wormen op school: Het is normaal de kinderen vaak met luizen of wormen thuis 

terugkomen. Toch moet het bestreden worden; Belangrijk dat school/OC daaromtrent 

ouders inlicht. 

 

13. Tijdelijke fietstelling: iemand heeft geld, tijd en energie gestoken in het plaatsen van een 

tijdelijke fieststelling. OC zou graag die persoon willen bedanken. Spijtig, door de wind van 

laatste dagen, is de struktuur kapot en heeft men die moeten weghalen; De kinderen 

konden met de nagels gewond kunnen raken. Dit WE wordt struktuur afgehaald. Een andere 

struktuur zal geplaats worden. 

 


