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18-jan-2012 

 
 
 
Verontschuldigd:  Fontaine  Nancy ; Verhoeven Muriella; Wouters Hilde; 
 
Aanwezig:  Aït-Aïssa Saïda; Cauwenberghs Yves; Chenut Stella; Coronado  Victor; De Buyser Christophe; Demutti 
Laura; Den Dauw Lautaro; Fierens Philippe ; Frère Salingue Ilse; Hendrickx Isa; Hermans Hilde ; Hoedemaekers  Steven; 
Janssens Stein ; Junius Lieve; Koelet Suzana; Laisnez Lieve; Leenders Hans; Menegalli Carine; Michiels Karine; Mulleman 
Chantal; Öktem Sevil ; Peemans Annick ; Schoevaers  Stefi; Van de Velde  Vanessa; Van Mol  Johan; Van Rossem Thais; 
Verhasselt Isabelle; Vermaelen Greet; Vermeiren  Stijn; Williams Andrew; Windey Guy (auteur)   

   
 

Kandidaturen leden en bestuursleden   
Iedere kandidaat wordt door de vergadering aanvaard als lid respectievelijk bestuurslid 

 

Activiteitenverslag werkjaar 2011 
Volgende schoolactiviteiten werden door het oudercomité gesteund :  

- Sportdag 
- Halloween 
- Totaalspektakels 
- Opendeurdag 
- Kerstfeest 
- BBQ 
- kidsfuif 

 
Het oudercomité organiseerde zelf volgende activiteiten:  

- Quiz 
- Fuif 
- Rommelmarkt  

 
Financiële ondersteuning gaven we aan : 

- bezoek aan Aquatopia  

- bezoek aan zoo 

- bezoek aan het huis van de Sint 

- uitstap naar pretpark 

- toneel op school 

- lezing van Child focus over Veilig Online voor de ouders en leerkrachten. 

- Aankoop / huur materiaal: Duplo, Clickx, tuingerief, materiaal technologie week 

We hebben op regelmatige basis vergaderd, waarbij wij kritische en soms pittig gediscussieerd 
hebben over zaken die het OC, de school, en de kinderen aanbelangen.  We zijn er altijd in geslaagd 

om er een positief en constructief gevolg aan te geven. 
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Financieel verslag van het werkingsjaar 2011 
In 2011 werd er minder geld uitgegeven dan begroot. Dit heeft er o.a. mee te maken dat een aantal 
grote investeringen (speeltuig, luifel, ...) wachten op de voltooiing van de nieuwbouw. 
Bovendien waren er dit jaar meer inkomsten dan vorig jaar, o.a. dankzij het totaalspektakel. 
 
Uitgaven en inkomsten werden gecontroleerd door 2 verificateurs : mevr. Chantal Mulleman en 
mevr. Nancy Fontaine.  Na hun positieve advies, keurt de algemene vergadering de boekhouding 
goed en ontlast de algemene vergadering het bestuur voor het boekjaar 2011.  
De verificateurs raden aan om in de toekomst te werken met een uniforme onkostennota – dit zal 
door de penningmeester worden geïmplementeerd. 
 
De mooie winst van dit jaar werd geboekt op de spaarrekening van het oudercomité.   
 

Begroting 2012 : 
Volgende uitgaven werden begroot, en door de vergadering goedgekeurd :  

- Onderhoud en uitbouw van de tuintjes: composteringsinstallatie, insectenhotel, vijver, 
planten, zaden  

- Sociale tussenkomsten  
- Klasprojecten en educatief materiaal  
- Administratie, PR  
- Bussen voor uitstappen, elke klas 1 bus 
- Bussen voor de sportdag 
- Toneel Zuidervis 

 
De grote investeringswerken aan speelplaats en materiaal zijn nog niet begroot, en zullen op een 
later tijdstip aan de vergadering worden voorgelegd 
 

Planning 2012 
9 maart 2012:  Quiz 
19-23 maart 2012:  verkeersweek 
22 april 2012:  opendeurdag      
12 mei 2012:  Totaalspektakel lagere 
13 mei 2012:  Totaalspektakel kleuters 
22 juni 2012:  Kidsfuif 
27 juni 2012:  BBQ 
Oktober 2012:  Halloween 
November 2012: Fuif 
December 2012:  kerstfeest 
 

Verkiezingen mandaten klein bestuur  
 
In de schoot van de vergadering werden volgende mandaten toegewezen voor de periode 2012-13 : 

- Voorzitter:  Ilse Frère Salingue 
- Ondervoorzitter: Stella Chenut 
- Penningmeester: Isa Hendrickx  
- Secretaris:  Guy Windey  
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Rondvraag 
 

- Sponsoring : 
o De commissie Sponsoring&Communicatie had zich tot doel gesteld om 2500€ 

aan sponsorgeld in te zamelen in 2012 – we zijn in januari, en we hebben 
deze doelstelling reeds overschreden 

o In januari verscheen onze tweede nieuwsbrief, voor het eerst met de steun 
van sponsors.  

o www.oc-deregenboog.be is ondertussen online : ook de webpage heeft een 
hybride doelstelling : informeren, en tegelijkertijd zichtbaarheid geven aan 
onze sponsors 

o Een uitgebreid verslag volgt tijdens de volgende vergadering 
 

- Knuffelzone :  
o we zijn een aantal dagen op het verkeerde been gezet doordat arbeiders 

vergeten waren om het hek te sluiten, maar ...eigenlijk is de knuffelzone nog 
NIET open.   

o Immers, het voetpad moet nog worden afgewerkt, er moeten nog een altijd 
(waarschijnlijk) bomen worden gekapt en de verlichting is nog niet geplaatst.  

o Ondertussen hebben we wel al vastgesteld dat er bij de ingang van de 
knuffelzone file kan ontstaan, en dat invoegende auto’s op de rijweg staan 
aan te schuiven.  Daarom vragen we om zo ver mogelijk door te rijden in de 
knuffelzone, dus indien mogelijk voorbij de schoolingang – zo hebben meer 
auto’s tegelijkertijd toegang. 

 
 
 

Volgende vergadering:  
 

7-februari, 19h – klas meester Steven (1° verdieping) 
 


