
PV OC 10/10/2019 

Aanwezigen : 

1. Carla Heusdens: School Directeur 
2. Stanislas Bedoret : OC (Voorzitter) 
3. Stephanie Grohn : OC (Communicatie) 
4. Pascal Hollevoet : OC (Relatie met school) 
5. Amelie Knapp : OC (Acties) 
6. Maité Massaer: OC (Duurzame school) 
7. Peter Permanne : OC (Duurzame school) 
8. Emile Poppe : OC (Vliegend team) 
9. Petra Vanwelkenhuyzen: OC (Boekhouding) 
10. Humeyra Akdag : ouder 
11. Saskia Braere : ouder 
12. Koen Burm: ouder 
13. David Cambré : ouder 
14. Rebecca Marleyn : ouder 
15. Katrien Vervoort: ouder 
16. Catherine Warichet : ouder 
17. Oguzcan Yildirim: ouder 

Introductie plaatsvervangende directrice 

Iedereen heeft zich daarna voorgesteld. Specifieke dank aan de actieve leden die dit keer niet aanwezig konden 
zijn: 

- Emma Wood: Nieuwsbrief 
- Kathleen Vanrompay: Boekhouding en vliegend team 
- Alexia Zeegers : Verloren voorwerpen en mattentaartactie 
- Anne Franklin: Natuuractie 
- Bas de Geus: Sensibilisatie voor een duurzame school  

 

WE WANT YOU! 

OC moet zich constant hernieuwen en is voortdurend op zoek naar ouders die ons schokteam kunnen 
versterken. Samen gaan we verder! 

 

Doel van geldcollectie & communicatie 

Elk jaar organiseert OC activiteiten om geld voor school te zamelen. OC zal in de toekomst meer communiceren 
over de zaken die ze gefinancierd hebben. 

Men heeft ook aan de directrice gevraagd om ons ideeën te delen over wat er voor dit schooljaar gefinancierd 
kan worden. 

In dezelfde trant wordt er dit jaar een specifiek team  (vliegend team) opgericht die de school zal helpen met 
de een of andere schoolgeorganiseerde activiteit, zoals  bijvoorbeeld een standje houden tijdens Halloween en 
Opendeurdag, …  

 

 

 



 

Nieuwe efficiënte structuur 

 

 

Hot news 

Samen met een moeder (Savina) heeft Bas een dossier aan de Stichting Koning Boudewijn ingevoerd met 
betrekking tot het bouwen van een fieststelling voor de kleuters. Dossier werd vrijdag 11/10 met de Heer De 
Clercq (schooldirecteur humaniora & domeinverantwoordelijk) besproken. 

 

Andere punten: 

- Het zamelen van geld voor de kalenders en andere acties is ingewikkeld. Het is belangrijk dat de 
processen worden herzien. 

- Onze planten werden beschadigd toen de tuinman het gazon maaide. In de toekomst zal OC palen 
installeren om deze planten te beschermen. 

- Opvang: Ouders maken zich zorgen; School is groot en heeft verschillende ingangen. Enkele ouders 
vroegen dat er 's avonds maar één ingang open is… Andere ouders vinden dat niet realistisch. 

 

Punten die aan de directrice zullen gestuurd worden: 

- Communicatie over de opvang. Hoe wordt het georganiseerd en verbeterd  
- Naschoolse activiteiten: Sommige ouders vinden dat er van 16 tot 17 uur te weinig plaatsen zijn 
- Vragenlijst over school  
- Link van OC website op website van school [ok] 
- Op zoek naar Juf; Hoe kunnen ouders helpen?  
- Mag OC een sleutel krijgen voor de toegang tot veranda voor OC meetings en workshops/projecten? 

[directie: de sleutel kan woensdag of donderdag tijdens de schooluren opgehaald worden in het 
economaat. Afspraak is zoals vorig schooljaar dat de sleutel nadien in de brievenbus aan het economaat 
gestopt wordt] 

 


