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VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG 
 

Verslag vergadering  
3-oct-2012 

 
Aanwezig:  Aït-Aïssa Saïda; Bauwens Evelien; Benaisa Yasmina; Bulthé Veronique; Chenut Stella; De Buyser 

Christophe; De Saveur Inge; Dée Hilde; Demue Isa; Fontaine  Nancy ; Frère Salingue Ilse; Hendrickx Isa; 
Hermans Hilde ; Janssens Stein ; Junius Lieve; Koelet Suzana; Laisnez Lieve; Leenders Hans; Menegalli 
Carine; Michiels Vincent; Mulleman Chantal; Oggiano Katrin; Öktem Sevil ; Papadopoulos Carolyn; 
Peemans Annick ; Steyfkens Jack; Van den Block Frank; Van Lier Linda; Van Mol  Johan; Vaneerdewegh 
Kim; Windey Guy (auteur) 

Verontschuldigd:  Coronado  Victor; Hoedemaekers  Steven; Van Rossem Thais; Williams Andrew  

  
 

Volgende Vergaderingen :  
 

woensdag 7 november  20u30 

woensdag 16 januari  20u  (algemene vergadering) 

woensdag 27 februari  20u30 

woensdag 15 mei  20u30 

 

 
Activiteiten-agenda :  

Komkommer-Quiz : 30 november, 20u (deuren om 19u – eetzaal) 

Halloween : 26 october 

Totaalspektakel : 23-24 maart 

 

 Halloween : ook dit jaar ... niet te missen  

 voor praktische informatie : zie de inschrijvingsbrief 

 

 

 

U kan het oudercomité een bericht sturen via info@oc-deregenboog.be  

 

U kan het oudercomité volgen op www.oc-deregenboog.be  

mailto:info@oc-deregenboog.be
http://www.oc-deregenboog.be/
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Rondvraag 
 

We kregen een heleboel vragen in verband met de werking va nde school. 

 

1. Sneeuwklassen : 

- De 6des gaan dit schooljaar 1dag minder op sneeuwklassen, terwijl de leerlingen vorig jaar 

hiervoor koekjes hebben verkocht – dit terwijl er 2 jaar geleden geld werd teruggestort aan 

de flinkste koeksesverkopers 

 Die ene dag minder skiën betekent slechts 2 uur minder skiën. 

 Voor wat betreft de kost van 570€: er werd prijs gevraagd aan verschillende leveranciers, en 

Josk is duidelijk de goedkoopste 

 Van de max. factuur van 400€ wordt op dit ogenblik ALLES besteed aan de sneeuwklassen 

 Sommige ouders stellen voor om de prijzen van de koekskes te verhogen naar 6€ - 

sportverenigingen verkochten vorig jaar diezelfde koekjes aan 7€ 

 Idee : kan men geld uitsparen met een uitwisselingsprogramma ?  - Probleem : Oostenrijkers 

willen niet naar België op vakantie komen 

 Sommige ouders vragen zich af of er geen goedkopere week-vullende activiteit is die men 

als alternatief voor het skiën kan aanbieden 

 Enquête : men zal aan de ouders vragen wat hun voorkeur is : één dag minder of 50€ méér 

of een alternatieve activiteit 

 

2. Schoolcross 

- Is er een alternatief voor de schoolcross (in de namiddag van de sportdag in juni) ? Want de 

kinderen zitten een hele tijd te kijken 

 Dit zal worden meegenomen naar de volgende personeelsvergadering – de leerkrachten 

wijzen er op de cross bevorderlijk is voor het samenhorigheidsgevoel : de kinderen zelf 

kijken er naar uit  

 

3. Schrijfoefeningen voor linkshandigen 

- Een ouder rapporteert dat er methodes bestaan om linkshandingen specifiek te begeleiden 

bij schrijfoefening 

 Het lerarenkorps ziet enkele belemmeringen, maar wil dit nader onderzoeken 

 

4. Walkie-talkies :  

- Men overweegt om deze aan te kopen voor gebruik tijdens driedaagse, sneeuwklassen, 

fietsuitstappen, uitstappen met een grote groep, sportdagen, schoolreizen enz. 

 Men bekijkt om dit te ontlenen bij de gemeente of provincie 

 

5. Pedagogische vrije dagen  

- Geen enkele pedagogische studiedag valt dit jaar samen met het Atheneum, terwijl dat 

vorig jaar wel het geval was 

 vorig jaar was louter toeval – de school kan niet zelf bepalen wanneer deze dagen vallen 
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6. Afschaffing zwemmen in 3de, 4de, en 5de  

- Ouders waren verbaasd aan het begin van schooljaar te vernemen dat het zwemmen in 

een aantal klassen werd afgeschaft – ziehier de reactie van de directie 

 Het Ministerie van Onderwijs financiert slechts één semester zwemmen in het 6de leerjaar – 

dit moet volgens het ministerie voldoende zijn om de eindterm zwemmen te behalen « een 

kind moet zich veilig kunnen voorbewegen in het water » 

 Het zwemmen is heel duur – de school dekt méér dan 50% van de kosten – 30€ wordt 

bekostigd via de schoolfactuur (m.a.w. uit de portemonnee van de ouders). 

 Door het zwemmen te beperken, kan het nu 100% worden bekostigd door de school : de 

volledige 70€ van de maximum-factuur kan nu aan andere activiteiten worden besteed. 

 Het blijft in de familie : zwemmen wordt vervangen door LO 

- Ouders betreuren dat hierover niet voldoende en laattijdig werd gecommuniceerd door 

de school. 

 

7. Afschaffing huiswerkstudie 1ste, 2de  

 Dit heeft een praktische reden : in het 1ste en 2de leerjaar moet er luidop worden gelezen 

 De directie haalt aan dat ouders toch ook voor een stuk verantwoordelijkheid moeten 

dragen in de begeleiding van hun kinderen. 

 De directie haalt aan dat er een zorgstudie is waar kinderen met problemen terecht komen. 

 Ouders betreuren dat kinderen dan na 18u, als ze vermoeid zijn, nog huiswerk moeten 

maken. 

 Anderstalige ouders voelen zich in de steek gelaten : zij zijn niet de beste begeleiders van 

hun kinderen bij het lezen 

 Ouders betreuren dat ze niet vooraf zijn ingelicht over deze beslissing, en dat er geen 

alternatieven worden voorgesteld – bv. leesmoeders 

 Leerkrachten beweren dat er achter de schermen is geëxperimenteerd – zo probeerde men 

vorig jaar om kinderen van verschillende leerjaren te mengen en is men verhuisd van de 

refter naar de klas. 

 Sommige kinderen (!) vinden het spijtig dat ze niet meer naar de huiswerkstudie mogen 

 Met ziet voorlopig geen daling in de schoolprestaties 

 Er wordt afgesproken dat dit wordt herbekeken op de personeelsvergadering. 

 

8. Afschaffing les Frans 3de leerjaar 

 De directie begrondt de beslissing als volgt : 
 Er werden tot vorig jaar 300u Frans gegeven in het totale curriculum, terwijl de 

overheid slechts 180u verplicht – vanaf dit schooljaar gaat men nu naar 210u Frans ten 
voordele van WO 

 De eindtermen voor Frans zijn minimaal, en onze leerlingen scoren gemiddeld goed - 
De school heeft er goede moed op dat de huidige regeling minstens eenzelfde resultaat 
zal opleveren als de vorige regeling in het 6de leerjaar 

 Ouders betreuren dat ze niet vooraf zijn ingelicht over deze beslissing, en voor voldongen 
feiten zijn geplaatst 

 Ouders betreuren dat een enorm potentieel niet wordt benut : er zijn heel wat Franstalige 
kinderen op onze school die hun klasgenoten zouden kunnen ondersteunen (tutoring) – 
men wijst ook op de mogelijkheid om een aparte vakleerkracht Frans te engageren. 
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 Indien de leertermen voor Frans zo zwak zijn, dan vragen sommige ouders om méér-dan-
het-minimum te doen.  Immers, bij de overgang naar het middelbaar liggen de eisen 
beduidend hoger dan de eindetermen van het lager. 

 Sommige ouders stellen zich vragen over de gebruikte les-methode : andere ouders beamen 
dan weer dat de huidige methode Beaufort beduidend beter is dan voorheen - de directie 
vraagt om te wachten op de resultaten – de methode is gekozen na zorgvuldige selectie 

 

9. Knuffelzone 

 Nog even herhalen uit het verkeersreglement :  
o Op de rode zone mag enkel worden stil gestationeerd, niet geparkeerd  
o De chauffeur mag dus de auto niet verlaten (om de kinderen naar de school te brengen) 
o Voor ouders die hun kleuters binnen het schoolgebouw willen afzetten : er is nog 

steeds de optie om in de buurt te parkeren en te voet naar het schoolterrein te 
wandelen – sinds de knuffelzone in gebruik is, vindt men trouwens dichter bij de 
schoolpoort parkeerplaatsen. 

 Er is een aanvraag ingediend voor 10-minuten parkeren : dit moet er voor zorgen dat er 
méér mensen kort kunnen parkeren (en hun kleuter naar het schoolterrein brengen) 

 De school engageert zich om 2 leerkrachten zichtbaar (een fluo-vestje) aan de schoolpoort 
te posteren zouden de ouders in vertrouwen hun kinderen kunnen achterlaten  

 

Evaluatie totaalspektakel 
Globaal genomen was er grote tevredenheid over de 3 voorstellingen.  

Er was een goede verkoop van drank en versnaperingen : de witte wijn was zaterdag reeds op. 

Het gebruik van schermen werd geapprecieerd – vooral de kleine schermen bleken effectief 

te zijn.   

Zondag was het stralend weer waarop we handig hebben ingespeeld door enkele tafels en 

stoelen buiten te plaatsen. Ondanks dat dit samenviel met de kermis werd er toch goed 

gedronken. 

 

We betreuren dat families met 4 of 5 zitplaatsen niet bij elkaar konden zitten  Dit is praktisch 

niet altijd mogelijk. 

Op het einde van de 1ste voorstelling van zaterdag werden mensen langs de zijkant van de 

refter naar buiten werd gestuurd. Er werd nl. een enorme drukte verwacht van mensen die 

gelijktijdig naar buiten of naar binnen willen: dit bleef (gelukkig) uit. 

 

We bedanken de vele (nieuwe) helpende handen alsook leerkrachten die ons een handje 

kwamen toesteken. 

 

Evaluatie kidsfuif 
De DJ‟s Bart en Stijn zorgden niet enkel voor de muziek maar ook voor ambiance.  

Het materiaal hiervoor was kosteloos en werd voornamelijk aangebracht door meester Bart. 

  

Evaluatie BBQ 

 Mooi aangeklede tent, leuke sfeer, verzorgt buffet en vriendelijke bediening. 
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Quiz 
 

De quiz staat dit schooljaar vroeger op de planning doordat dit later op het schooljaar 

organisatorisch heel moeilijk viel in te plannen.  

 

De Komkommerkwis vrijdag 30 november 2012 om 20u (deuren om 19u) 

 

In de eetzaal van Bassischool De Regenboog, Grimbergen. 
 

De deelname kost 15€ per ploeg van max. 6 personen en iedereen neemt een prijs mee naar huis! 

Inschrijven gebeurt door de storting van 15€ op 001-1798817-28 met vermelding: “quiz-

ploegnaam”. 

 

 

Oproep : Wie nog mooie prijzen heeft, mag ze tot en met vrijdag 30 

november op het secretariaat afgeven. 
 

Documenten en fiscaal attest voor bedrijven en zelfstandigen kunnen worden aangevraagd 

via info@oc-deregenboog.be.  

De 10 mooiste prijzen worden aan de jurytafel uitgestald en via een tombola verloot. 

Bedrijven die iets schenken en dit wensen zullen wij die avond vermelden, gelieve ons 

hiervan op de hoogte te brengen ten laatste op 25/10. 

Ook onze grote sponsors die de school financiële armslag geven, krijgen extra aandacht. 

We voorzien enkele drankbonnetjes voor de sponsors. 
 

Prijzen ronselen :  hiervoor hebben we wat extra hulp nodig! 
 

 

Sponsoring  

U kan kiezen uit volgende pakketten : 

A.     € 50 voor  een éénmalige vermelding “Uit sympathie” in het programmaboekje van 

het Totaalspektakel 2013  

B.    € 100 voor de vermelding van uw logo op de affiches of via een powerpoint 

presentatie van 3 succesvolle schoolactiviteiten (Quiz, Totaalspektakel, Halloween)  

C.    € 150 voor vermelding met logo in de Nieuwsbrief “Het Regenboogje”  uitgegeven 

door het oudercomité. Dit verschijnt minstens 2x /schooljaar en wordt bezorgd aan 

alle ouders van onze 600 leerlingen  

€ 250€ All-in: A+B+C en een doorlopende vermelding op web-blog van het oudercomité  

  

mailto:info@oc-deregenboog.be
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Interne Keuken en Acties  

Evaluatie totaalspektakel 
 

Aandachtspunten voor volgend jaar :  

- de zichtbaarheid van de eerste rij vlak naast het scherm  

- stoelen niet te dicht bij elkaar 

- meer witte wijn. 

- meer chips  

- Fanta op prijslijst plaatsen. 

- kleine flesjes waren zeer handig. 

- prijs van de Hoegaerden verhogen tot 2€ 

 

 

Evaluatie kidsfuif 

 

Aandachtspunten voor volgend jaar :  

- Enkele lichtgevende bandjes liepen uit (ze werden kosteloos omgewisseld) 

- kinderen vonden het spijtig dat ze geen verzoeknummers konden aanvragen 

- Verbruik : Fanta aanbieden, 1 bak extra bruiswater, 1extra bak fruitsap, meer plat 

water en  Ice tea - chips 2 extra dozen ketchup en 1 extra doos paprika. 

- Voorverkoop drankbonnetjes eventueel beperken tot 5 per leerling 

o Ongebuikte bonnetjes werden teruggenomen zoals beloofd. 
 
 

Evaluatie BBQ 

 

Aandachtspunten voor volgend jaar :  

- In het begin was het vlees reeds afgekoeld, maar dit werd snel in orde gebracht. 

- Voor de kinderen ontbrak er echter appelmoes (liefst mousseline) en ketchup. 

- Naar het einde toe een verlaten bar die al snel door kinderen werd „bemand‟  

- Vleeskeuze : voor volwassen ok, voor de kinderen liefst een worst met een stuk kip of 

kippenbout. 

 
 


