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VZW	  OUDERVERENIGING	  DE	  REGENBOOG	  
	  

Verslag	  Oudercomité	  vergadering	  	  
15	  september	  2013	  

	  
	  
	  
	  
Aanwezig:  Yves Cauwenberghs, Sarah Cogneau, Ilse Frère Salingue, Isa Hendrickx, Stein 

Janssens, Suzana Koelet, Carolyn Papadopoulos,Isabel Remue, Frank Van Den 
Block, Johan Van Mol, Ariane Vanden Bavière, Kim Vaneerdewegh, Evita Algaba, 
Virginie Coverneels, Fatima Bouchatoom, Aicha Amazzory, Johan Van Mol, Hans 
Leenders, Stella Chenut, Hilde Hermans 

 
Verontschuldigd:  Carine Bathiche, Peter Rochlitz, Philippe Fierens, Chantal Mulleman 
	  	  
	  
	  
Volgende	  Vergadering	  Oudercomité	  (alle	  ouders)	  :	  	  

13	  november	  2013	  om	  20u00	  –	  Klas	  Meester	  Steven	  
 
	  

Activiteitenagenda:	  

Halloween: 25 oktober 2013 

Voorleesmoment: 17 november 2013 

Quiz : 7 februari 2014 
 
 

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

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

Facebook groep : “Vrienden van BSGO De Regenboog”  
 
 

En vergeet ook niet.... 

• 17 – 30/11:       Voorleesweken op School! 
• 17/11/2013:       Voorleesmoment in klas – gezocht: 

 Ouders en grootouders die overdag  
kunnen komen voorlezen 



Brusselsesteenweg 99, BE-1850 Grimbergen   Ondernemingsnummer: 0466.853.176 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 5/11/2013 2 

1. Korte voorstelling van alle aanwezigen  
 

2. Gast 

De organisatie Awel (vroeger de jongerentelefoon) was te gast op de vergadering van 
het oudercomité. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die, na een opleiding inclusief een 
paar maand begeleiding van een peter of meter, mee willen helpen om jongeren via 
de chat, email of de telefoon antwoord te geven op hun vragen. Wie zich 
aangesproken voelt kan hier meer informatie vinden: 
http://www.awel.be/word-vrijwilliger 

3. Doe Gedeelte - Activiteiten 

                 Helpende handen  

We zullen opnieuwe een oproepbrief verspreiden om te vragen wie we kunnen 
contacteren om te helpen bij bepaalde evenementen. Iedereen is welkom. Aarzel 
niet om ons via de andere kanalen te laten weten wanneer jullie graag een handje 
wensen toe te steken. 

• 6/10/2013: Spelletjes namidag:  
o een gezellige gezelschapsspellendag voor gezinnen in samenwerking 

met de gezinsbond  
• 25/10/2013: Halloween 

o Oproep: graag korte griezelfilms (max 30 min) voor kinderen – DVD 
– op het secretariaat binnenbrengen aub  

• 17/11/2013: Voorleesmoment in klas 
o Gezocht: Ouders en grootouders die overdag kunnen komen voorlezen 

• 7/2/2014: Quiz 
o Prijzen voor de quiz mogen reeds ingediend worden op het secretariaat 

• 22/4 tot 30/4:Verkeersweek – ook helpende handen nodig:  
o Hulp nodig overdag voor volgende activiteiten 

o toezicht houden en helpen 
o helpen bij parcours zetten 

• 26/4/2014:Schoolfeest 
o Ter vervanging van totaalspektakel/open deur 
o Eén grote happening 
o Nieuw concept 
o Hopen op talrijke opkomst  

• Schoolbal– datum nog te bepalen 
• 20/06/2014: Kidsfuif 

o  helpende handen:  
o donderdagavond 19/6:frigo’s vullen 
o vrijdag 20 juni om kinderen te serveren: vanaf 15.30 - … 
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4. Verslag vanuit Schoolraad 

Formele vergadering gehad met scholengroep ivm bouw/speelplaats en luifel in juni  

-‐ In het budget van de scholengroep werden de volgende zaken 

opgenomen: 

o 1 m bestrating rond gebouw is voorzien 

-‐ Beplanting van groene zone niet … is op budget van de 

school/oudercomité 

-‐ De knuffelzone wordt aangeplant door gemeente 

-‐ Voorstel om zandbak eventueel te vervangen door zandtafels 

Andere punten: 

Tevredenheid over reparatie van de deuren en brandveilige deuren. De school is nu 

ook volledig in orde op vlak van brandveiligheid. 

Gemeente: heeft budget toegekend gekregen om capaciteit te verhogen in de scholen. 

Dit budget is verdeeld over de andere scholen waar er effectief mogelijkheden zijn 

om de capaciteit nog te verhogen. Onze school zit op zijn max. capaciteit. 

 

Concept Brede School: gemeente Grimbergen doet hieraan mee 

Dit gaat vnlm over opvang en de naschoolse opvang en hoe door samen te werken 

met verenigingen dit optimaler zou kunnen verlopen voor alle kinderen. Momenteel 

hebben de verenigingen echter voldoende leden en is de interesse vanuit de 

verenigingen laag. 

 

Sponsoring & Communicatiegroep: 

 Boekje vanuit oudercomité – A5 waarin we activiteiten oudercomité uitleggen 

 Activiteiten en kalender meegeven  

Vrijwilligers gezocht om dit te helpen vorm geven 

Sponsors moeten gezocht worden 
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5. Varia en Rondvraag: 

5.1 Studie voor 1e en 2de leerjaar? Mogelijkheid tot bijlessen? 

5.2 Bereikbaarheid naschoolse opvang/juffen 

      5.3 Middagmalen en uitstappen 

5.1  Studie 1e graad en bijlessen 

Bijles: er mag door de leerkrachten geen bijles gegeven worden op school 

Studie: leerkrachten die toezicht geven tijdens studie doen dit op vrijwillige basis (zorgstudie 

voor 2de en 3de graad) – vandaag 7 leerkrachten 

Suggestie vanuit OC : leesklas voor 1e en 2de leerjaar – (conform leesateliers in 

Brussel/subsidies) 

 

5.2 Toezicht en bereikbaarheid naschoolse opvang 

Toezicht: leerkrachten zijn 15 min voor en na de lestijden aanwezig  

Probleem bereikbaarheid juffen naschools toezicht:  

Oudercomité is bereid om 2 gsm’s aan te kopen indien nodig. 

 

5.3  Middagmalen en uitstappen 

Opmerking: Bezoek aan Planckendael – met kleuters: 

Middagmaal + drank: Coca-cola is aangeboden. Vraag is om dit te vermijden in de 

toekomst; De Directie zal dit doorgeven aan leerkrachten 

 

Positieve opmerking ivm menu: we stellen vast dat er meer vis op het menu aanwezig is 

 

Suggestie vanuit lid OC: speeltuigen in overleg met gemeente aankopen indien het buiten 

de omheining zou kunnen. 

Suggestie vanuit School: Er is bereidheid van school om onder bepaalde voorwaarden 

lokalen ter beschikking te stellen voor verenigingen/activiteiten indien deze verenigingen 

bereidt zijn om bepaalde activiteiten te organiseren met onze leerlingen tijdens de uren van 

de naschoolse opvang. 

 

 

 


