
Kick - off vergadering 
Oudercomité Sint-Jans 
Oude Bareel

donderdag 8 oktober 2020



Welkom !!
Het moeilijkste deed je al: binnenkomen door de deur….

De rest gaat vanzelf…..



1. Nieuw bestuur ?!

- Woordje van  Bart - vorige voorzitter

- Nieuwe gezichten, nieuwe wind



Bestuur kerngroep

Lieven Dominiek Reine Saar Bart Caroline



Bestuur Kern
Lieven - voorzitter

Dominiek - PR verantwoordelijke

Saar - secretaris

Reine - penningmeester

Caroline - adviseur

Bart - adviseur

X, Y, Z - jij misschien ?



2. Structuur oudercomité

Bestuur Kerngroep

Kerngroep: iedereen hier aanwezig vandaag

Losse medewerkers, vrijwilligers, leerkrachten...



Wat doet het oudercomité?



3. Woordje van de directeur



4. Overzicht financiën

Opbrengsten SJ 2018 - 2019:

+ Mosselsouper: 18 000€
+ Quiz: 700€
+ Schoolfeest: 8 000€

Uitgaven SJ 2018 - 2019:

- Eerste Communie: 450€
- Kerstdrink: 150€
- Frieten einde schooljaar: 1300€
- Dag van de leerkracht: 400€
- Bedankingsavond: 1 000€
- Pannenkoekenbak: 150€
- Donaties aan school (klasdonaties, 

tussenkomst cultuur, activiteiten 
ondersteunen): 13 400€opmerking: dit zijn afgeronde 

bedragen.



5. Jaarplanning - voorlopig

- 17/10 Mosselsouper                 nu: Take-Away Souper
- 26/11: naamdag Sint-Jan Berchmans - pannenkoeken
- Kerstdrink op vrijdag 18/12 (voor Kerstvakantie)
- Quiz  eind februari
- Schoolfeest eind april
- Bedankingsavond



6. Take-Away Souper

https://drive.google.com/file/d/1bZT1KGGLbhwM3j3d6Ty8t
xNAg45Z2Axf/view?usp=sharing



7. Voorstel werkgroepen

- werkgroep Feest: quiz, schoolfeest, kerstdrink
- werkgroep verkeersveiligheid
- andere ideeën...



8. Fondsen verbouwing school

Komende jaren wordt er 800 000€ voorzien voor verbouwwerken: 

- speelplaats school kerk 
- groene zaal op school kerk (naast bruine poort)
- Rotonde (kleuterklassen hoek Beelbroekstraat-Schuurstraat)

Dit jaar steun van OC met  12 000€ extra voor speelplaats.  Dit bedrag komt 
van 12 jaar te sparen voor openluchtklassen (die niet doorgaan).



9. Varia

- maaltijden
- ventilatie klassen ifv Corona
- volgende vergadering: woensdag 18/11 - 19u30 
- vragen ???
- ….



Einde

Drankje voor de geïnteresseerden 


