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1. Statuten werden voorgelezen en kort behandeld. 
          * De leden werden bewust niet gevraagd om de statuten te ondertekend  
          * Iedereen kan de statuten nalezen op de schoolwebsite ( hier ) en worden verondersteld 

goedgekeurd te zijn indien geen reactie komt tegen volgend oudercomité. 
 
2. Activiteiten: 
          * 3/12 --- Fruitdag 

> Helpers: Magdalena, Linde, Michiel, Stijn, Cato, Jutta, Sanne, Eva en Tessa ( NIET 
Astrid ) 

          * 17/12 --- Schaatsavond 
                   > 18u30 tot 20u 
                   > 2 Helpers; Stijn en ? Lionel ? 
                   > Tessa maakt affiche. Bevestigen dat broers en zussen welkom zijn. Flyer mee te 
brengen als uitnodiging? --> Verder te bespreken met Lionel... 
                   > Event is volledig verzekerd door de school. 
          * 18/12 --- Winterfeest 
                   > Gaat niet live door 
                   > Take-away alternatief wordt voorzien ( nu ook inclusief veggie optie ) 
          * 23/12 --- Digitaal oudercontact 
                   > waarschijnlijk woensdag én donderdag 
          * 24/12 --- Kerst event 
                   > halve dag les 
                   > kerstmannen komen tussen 11u en 12u 
                   > Magdalena, Tessa, Astrid en Els Redant starten om 9u met de voorbereidingen 
                   > Kerstmannen dit jaar zijn; Sanne, Christophe, Stijn Jans ( gelieve te bevestigen ), 

Jeroen ( gelieve te bevestigen ) en Fanny ( NIET Liesbeth ). 
                   > Kerstmannen brengen een eigen kostuum mee 
                   > Al dan niet jenever voor ouders; Zonder besluit.  
          * 13/1 --- Nieuwjaarsreceptie 
                   > Start om 19u30. 
                   >  Enkel oudercomité en leerkrachten. 
                   > Het idee is om vuurkorven te voorzien in de binnentuin 
                   > Nico en Michiel brengen elk een vuurkorf mee 
                   > Astrid, Michiel en Els Redant treffen de voorbereidingen 
          * 11-13/2 --- Opendeurdag 
                   > 11/2 gaat door zonder aanwezigheid van oudercomité 
                   > Leerkrachten hebben gevraagd om zaterdag 12/2 niets te doen. Ook niet door het 

oudercomité 
                   > 13/2 activiteit door leerkrachten + oudercomité; Plechtige opening nieuwe 

gebouwen ( + misschien wandeling of alternatief... ) 
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                   > 14/12 om 20u vergadering ter voorbereiding. Aanwezigen; Jochen, Astrid, Michiel, 
Liesbeth, Nico, Linde en Sven 

 
3. Tour de table 
          * Het is niet duidelijk of de sneeuwklassen doorgaan, af te wachten... 
          * Toch nog graag eens uitleggen hoe in te loggen voor het digitale oudercomité via een 
gewone mail. 
          * De vraag rees om, toch zeker voor het eerste jaar, een rapport te hebben sneller dan 
enkel na 9 weken. Alsook een oudercontact vóór de herfstvakantie 
          * Zelfevaluatie op rapport werd goed ontvangen maar is duidelijk nieuw voor zowel 
ouders als leerkrachten 
          * Thuisonderwijs; Heel goeie feedback. Wordt / werd heel hard geapprecieerd! 
          * 2x Heel goeie feedback over de moeite die de school steekt in de activiteiten, ondanks 
de corona! 
          * Schaatsavond; 
                   > Lionel vraagt na bij de organisatie of er een covid safe ticket nodig is... 
                   > De vraag rees hoe we de andere mensen gaan weigeren tijdens onze timeslot. 

Opties die rezen: 
                           1/ werken met bandjes 
                           2/ de flyer moet meegebracht worden als uitnodiging 
          * mondmaskers; discussie... Regels moeten duidelijk zijn voor zowel kinderen als 

leerkrachten. zelfde regels gevraagd voor leerlingen en leerkrachten 
          * CO2 meters voor blok A zijn besteld. 
 


