
Verslag Kernvergadering Oudercomité woensdag 18-11-2020 
 
Aanwezigen 
Lieven Lecomte 
Reine Stoffels 
Dominiek De Clercq 
Saar De Zutter 
Caroline Van Overmeire 
Bart Bracke 
Katleen Dejonckheere 
Sabrina De Jonghe 
Juf Nancy Bruno 
Katleen Vermeire 
Claudia Beerens 
Domien Gavel 
Marie Hermant 
Katrien Lemay 
Sofie Vanderhispallie 
Anneke Van de Velde 
Quincy Van Der Vloedt 
Juf Isabelle Cangelli 
 
Online via google meet, start 19u30 
Presentatie beschikbaar op de website 
 

1) Verwelkoming 
 

2) Woordje van directeur Katleen 
● Juf Bieke is zwanger en wordt tijdelijk vervangen door Juf Marie-France 
● Zonnepanelen zijn tijdens de herfstvakantie gelegd, betaald door Energent 

(financiele korting op de factuur, na 20 jaar kunnen deze eigendom van school 
worden) 

● Bouwwerken groene zaal starten na de kerstvakantie (vertraging opgelopen) 
● Klachten dat de kinderen niet tussendoor kunnen opgehaald worden vanuit de studie 

en de opvang. Je mag binnenkomen op de speelplaats maar niet in het gebouw. 
● Rij naar de Carrefour is een succes. Kinderen moeten niet naar de Carrefour mee. 

Kan er een andere locatie genomen? Misschien aan de scouts? Wordt besproken 
● Volgende is het voorleesweek, zal in de klas doorgaan met de leerkrachten 
● De sint komt nog naar school 

 
● Vraag: Veilige manier school kunnen openzetten wanneer de bruine poort 

werfingang zal worden 
● Sabrina stuurt info over werken aan het kruispunt met de Q8/oprit richting R4 

 
 

3) Take Away Souper:  
a) Toelichting aantal verkochte maaltijden, drank, desserts ed. 

● Veel chocomousses verkocht, relatief weinig drank 



● Winst: € 6230 
● Voor herhaling vatbaar 

 
b) Toelichting financiële winst (door Reine)  
c) Vraag tot evaluatie door iedereen 

● Participatie van de school in de organisatie 
● Minder vrijwilligers nodig voor de ophaling 
● Ophaalmoment laten aangeven 
● Online bestelling en betaling 
● Thuislevering 
● Op vrijdag take-away ophalen ook, of leerkrachten die met de fiets leveringen doen 
● Te duur, dus ook focus op goedkopere items, zoals soep 
● Halal, veggie, soep erbij? 
● Feedback: Lekker (behalve de kippenballetjes), Fijn om op die manier de school te 

steunen 
● Kunnen we beter alle culturen includeren? Bv verschillende standen met eten van 

verschillende culturen (na corona)? 
● Enkel Take-away souper doen als er geen Mosselsouper is 

 
4) Toelichting financieel plan dit jaar ivm vorig jaar (door Reine) 
Zie presentatie 
 
5) Jaarplanning onder voorbehoud: wat willen we graag nog doen 

a) Sinterklaas op school op 4/12: niet van OC, organisatie school met mondmasker op 
maat 

b) kerstactie? Lichtjes/kaarsen/soep… - verkoop 
“Een licht schenken aan elkaar”: kaarsen verkopen, slechts weinig tijd om dit te organiseren. 
Kan iemand van de leerkrachten in de opzet meedoen? 
Het meegeven van de kaarsen op 2 vrijdagen 
Communicatie/organisatie 
Volgende week volgt deze definitieve beslissing na het afchecken van de nodige actiepunten 
 
c) speurtocht vermoedelijk einde winter als vervanging van de quiz 
Zal eerder in het voorjaar zijn, afhankelijk van de Covid-19 maatregelen 
 
d) nieuwe Take Away in ander thema in voorjaar 
Als het schoolfeest niet kan doorgaan. 
Ontbijt van enkele jaren terug was leuk. 
e) schoolfeest mei 

 
6) Oproep naar andere ideeën of initiatieven om geld in te zamelen 

 
7) Trooper 

a) extra middel om financiën te verwerven 
Enkel bedoeld om aankopen die sowieso online zouden gebeuren via Trooper te doen. 
Lokale aankopen gebeuren nog steeds online. 
b) oproep communicatie aan leerkrachten en ouders 



Opname in de maandelijkse brief van de directrice op einde van de maand november, doel 
is sparen voor de speelplaats 
Lieven maakt communicatie op om te verdelen, via e-mail uitsturen maandag 23/11 en brief 
aan de oudsten later versturen. 
 

8) Wijkbudget Stad Gent - werkgroep Verkeersveiligheid rond school 
 
Stad Gent organiseert dit jaar nog de start van burgerparticipatie voor wijkverbetering met 
35 000 € per winnend project.  Elke Gentenaar of lokale vereniging kan een voorstel 
indienen.  Dit project heet officieel ‘Wijkbudget Gent’, meer info op 
https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/wijkbudget .  Dit project kan de verkeersveiligheid 
rond onze school ten goede komen. 
 
In eerste fase moeten alle voorstellen ingediend zijn voor deze eind november 2020.  
 
Vanuit Oude Bareel Natuurlijk wordt het uitgewerkte project rond het Mierenbosje terug 
ingediend.  
Een ander voorstel is er ook uitgekomen, nl. de herinrichting van het domein rond de Kerk, 
parking rond de kerk en voor de rotonde herinrichten als groene zone/wandelpad naar de 
school met veiligere doorsteek naar de school toe. Er is goedkeuring van de parochie om dit 
te herinrichten.  
Een ruw plan wordt tegen 30 november 2020 ingediend samen met de school, Oude Bareel 
Natuurlijk! en de Parochie.  De verdere uitwerking van dit voorstel moet ingediend zijn tegen 
30 april 2021.   Deze verdere uitwerking wordt ondersteund qua aanpak, tijd en budget door 
stad Gent vanaf januari.  
 
Oproep naar ouders die zich hierin willen engageren: Lieven, Marie-Hermant, Katrien Lemay 
(@ Katrien klopt dit).  
 
9) Varia 

● Werkgroep veiligheid rond de school: Kunnen we rijen organiseren om naar de 
school te gaan ook? -> opnemen in de werkgroep 

● Kunnen we het oudercomité multicultureel maken? Hoe? 
● School is op zoek naar ouder die wil mee helpen in de verkeerswerkgroep van de 

school 
● Project van de Bleekweide (ergotherapeutisch centrum in Gent) rond 

gevoelsplekken: sociaal-emotioneel welzijn versterken van kinderen: moet gedragen 
worden door de school, ondersteund worden door een of meerdere ouders en 
mogelijks financieel gesteund worden door het oudercomite. 

● Voorleesmomenten van de bibliotheek Stad Gent: gaat niet door. 
 

10) Einde 21u30 
 

11) Nieuwe vergadering: 27/1 19u30 
 

https://participatie.stad.gent/nl-BE/pages/wijkbudget

