
Oudercomitee 11/10/2021 

 

1. Kennismaking en voorstelling oudercomité 

 

Oudercomité is steeds op zoek naar ouders om school voor onze kinderen met de leerkrachten 

aangenaam te maken. U kunt ons gemakkelijk hier contacteren: 

oudercomitebsetterbeek@gmail.com 

 

2. Plan jaar 2021/2022: 

o Organisatie wedstrijd voorpagina rapport → mededeling vertrekt binnenkort naar 

ouders 

o Begin 2022 gaat OC met school de strookjesbundel bespreken en zien hoe we het 

proces voor volgende jaren kunnen verbeteren 

o Directeur (die tijdens OC meeting aanwezig was), heeft uitleg gegeven over het 

nieuwe opvangsysteem. Directeur zal nog zijn team herhalen dat de huiswerken 

tijdens de opvang niet verplicht zijn (want sommige ouders doen het graag met hun 

kinderen). Directeur zal ook waken dat het tijdens de opvang rustig is. Ouders stellen 

voor om stripverhalen voor school te kopen, voor de kinderen tijdens de opvang. 

o Ondersteuning van het Halloweenfeestje (covid-safe) op school. 

o Juf Jessie heeft de verschillende zaken ivm duurzaamheid en gezondheid op school 

samengevat. OC vraagt indien juf Jessie een lijst kan meedelen met al de 

verschillende onderwerpen waar ouders kunnen meehelpen. 

o Mentoring programma voor de ouders die graag ondersteuning krijgen: 

▪ Ouders die nieuw zijn in onze school 

▪ Ouders die weinig of geen Nederlands spreken 
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3. Boekhouding: 

o De rekeningstand is momenteel 7933 EUR 

o Stand van zaken dot schooljaar: 

▪ -242 EUR kost medailles 

▪ +943 EUR opbrengst kalenders (nog dubbel te checken o.b.v excel) 

▪ -55 EUR kost kalenders 
▪ 719 EUR aankoop 9 speakers voor kleuters (voorschot) 
▪ - 4.5 EUR per maand bankkosten 

 
o Volgende acties die ondernomen kunnen worden: 

▪ Mattentaarten 
▪ Oudersoirées 
▪ Nieuw:  Een veiling waar kinderen hun kunstwerk verkopen 

 

4. School heeft weinig info over nieuwbouw; Alles wordt vanuit GO groep beslist. 
Ouders stellen zich de vraag af indien er genoeg plaats zal zijn voor de fietsen met de 
nieuwbouw. Men zegt ook de op dit ogenblik, het is tamelijk druk (en gevaarlijk) in de 
ingang van school. Wegens Covid kan school de ingang maatregels nog steeds niet 
wijzigen. 


