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1. Rommelmarkt:
◦ School vraagt om het NIET tijdens Opendeurdag te organiseren
◦ Oudersoirée blijkt ook niet goed want niet praktisch voor ouders
◦ Voorstelling naar directie

▪ Ideaal in lente en zo vroeg mogelijk in het jaar
▪ 3-4 uur
▪ plaats zou 5-10 Euro kosten
▪ zouden we van sporthal kunnen genieten?

◦ Eens akkoord van school, OC team moet opgericht worden voor de organisatie

2. Hulp Opendeurdag:
◦ School vraagt hulp tijdens Opendeurdag
◦ OC zal melding doen vanuit:

▪ FB
▪ Klasvertegenwoordigers
▪ Website

3. Facebook: School maakt zich zorgen over hetgeen gepost wordt op FB.
◦ OC volgt tamelijk goed de inhoud en heeft geen idee waarover de school zich zorgen

maakt. Vraag zal gesteld worden naar directie
◦ Quid GDPR: photos die genomen worden tijdens activiteiten?

4. Brainstorm/workshop voor klassenvertegenwoordigers met leerkrachten/opvoeders om 
verwachtingen te delen

◦ Training over vragen/onderwerpen die vaak terugkomen en hoe een 
klasvertegenwoordiger er effectief kan op antwoorden

◦ Herhaling van activiteiten
◦ Sensibilisatie over bepaalde onderwerpen
◦ Gezelligheid, groepssfeer creëren
◦ Organisatie van ontbijt 1 tot 2 keer per jaar, per klas?
◦ Voorstelling:

▪ OC zou graag een prikbord plaatsen waar ouders en schoolleden ideeën kunnen 
brengen, als startpunt voor de brainstormsessie

▪ Wanneer zou brainstormsessie georganiseerd kunnen worden?
▪ Bedoeling is om rol van klassenvertegenwoordiger duidelijk te bepalen in 

september 2019

5. Enquêtes: School vraagt ons hulp indien iemand kennis/ervaring heeft in het digitaliseren 
van een enquête. Enquête bestaat reeds in word document.

◦ Vraag: Wie gaat de data-analyse doen?
◦ Aanvraag zal door OC gecommuniceerd worden vanuit (klasvertegenwoordigers, FB

en website)

6. Seminar: Is er interesse om bepaalde seminars op school te organiseren? Welke 
onderwerpen?

7. Feedback over activiteiten 2019:



◦ Ouders blijken tevreden (veel positief en spontaan feedback gekregen). Toch is het 
moeilijk om nieuwe ouders aan te trekken in het OC.

◦ Tijdens eerst OC vergadering volgend jaar zullen we verschillende projecten 
bespreken die we graag zouden ondersteunen.

◦ Belangrijk om school te betrekken in de organisatie van de activiteiten
◦ In het begin van schooljaar moet OC budget per activiteiten bepalen

8. Mattentaart: Roadmap met ervaring 2019 zal bijgesteld worden. Volgend jaar moet men 
absoluut cash vermeiden en betaling per rekening stimuleren.

9. Natuuractie: Top organisatie, veel volk ondanks de regen :-)
◦ Doodle zal meegedeeld worden om de planten tijdens de zomervakantie te bewateren
◦ Groenten mogen geplukt worden en men vraagt dikwijls een photo te nemen om de 

oogsten mee te delen 

10. Aanvraag voor de organisatie van een opa/oma, of familie dag

11. Ethias is de verzekering voor schoolongevallen en het blijkt dat ze het moeilijk doen om. 
Vraag voor de schoolraad

12. Op 17/5 organiseert het filtercafee een sensibilisatie actie voor het milieu. Men verwacht 
6500 studenten (de scholen in de buurt). Leden vragen of ouders kunnen meehelpen om 
tijdens opendeurdag te lobbying daaromtrent. IDEE: hulp tijdens opendeurdag (zie punt 2)  
+ lobby

13. Ouders maken zich zorgen over groot verloop van personeelsleden en Gibbon 
personeelsleden. OC zou graag meer informatie daaromtrent hebben:

◦ wat doet school om dit te vermijden
◦ wat kan OC doen?

 


