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VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG 

 

Verslag Oudercomité vergadering  

13 november 2013 
 

 

Aanwezig:  Evita Algaba, Fatima Bachateaom, Yves Cauwenberghs, Stella Chenut, Linde De 

Bondt, Ilse Frère Salingue, Kirsten Hautekeete, Steven Hoedemaekers, Stein 

Janssens, Suzana Koelet, Lieve Laisnez, Feza Lukama, Carolyn Papadopoulos, Peter 

Rochlitz, Stefi Schoevaers, Frank Van Den Block, Johan Van Mol, Ariane Vanden 

Bavière, Kim Vaneerdewegh, Isabelle Verhasselt, Elke D’Haeseleer, Asya Umidova, 

Nathalie Meersman, Evelien Bauwens, Hans Leenders, Hilde Hermans 

 

Verontschuldigd: Isa Remue, Chantal Mulleman, Sarah Cogneau, Isa Hendrickx,  

    Aicha Amazzouj 

  

 

 

Volgende Vergadering Oudercomité (alle ouders) : woensdag 8 januari 2013 

2013 om 20u00 – Klas Meester Steven 
 

 

Activiteitenagenda: 

Voorleesmoment 17 november 2013 

Grootoudermoment 20 november van 10.45 tot 11.45 (instap en 1e kleuterklas) 

Kerstmarkt  7 & 8 december 2013: kan je stand van onze school vinden – 

allen daarheen om chocolademelk te drinken en kaiserschmarrn 

te eten 

Quiz : 7 februari 2014 

Spelletjesnamiddag:  23 februari 2014 in namiddag.Voor het hele gezin! 

 

 

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 niet …  

 

- prijzen voor quiz mogen binnengebracht worden op secretariaat 

- extra vrijwilligers om te helpen op 1 project of activiteit zijn steeds welkom! 

- We zijn altijd op zoek naar ideeën rond onderstaande thema’s ... 
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ACTIVITEITEN: Doe-gedeelte 

Verslag & evaluatie Halloween 

• Opkomst & opbrengst goed  
• Helpende Handen: voldoende vrijwilligers en is goed en vlot verlopen 
• Volledige kaarten – spookjeskaarten – is een succes geweest 
• Te bekijken voor volgend jaar: 1 kaart voor alles (activiteiten en drank) 
• Betere bewegwijzering voor de workshops 
• Cinema was geen succes 
• Toneel was weer al eens uitstekend 
• Kaarten moeten te gebruiken zijn op alle evenementen 
• Leden van OC zichtbaar maken – via polo’s 

Helpende Handen 

• Ervaring Halloween positief 
• We zullen voortaan meer rechtstreekse communicatie via  e-mail gebruiken 
• Overzicht van wie/waar doorsturen de dag voordien is positief 

Voorleesmoment: 

• Enkel voor Kleuters: we zoeken hier vrijwilligers (oma’s/opa’s, mama’s, papa’s...) 
• Boswandeling : 1/2/3 – zorgjuffen gaan voorlezen 
• 6de gaat voorlezen bij 4 en 5 

Boekenbeurs in samenwerking met Pardoes 

• Moeilijk om datum te prikken met organisatie 
• Zal volgend schooljaar vastgelegd worden – kort voor kerstvakantie 

Communicatie – Quid website OC De Regenboog 

• Verschillende kanalen: Gimme, website, facebook 
• Website leeft onvoldoende – wat doen we hiermee? 

• Impact op sponsors? 
• Wie heeft interesse om te helpen deze website te onderhouden? 
• Inhoud geven/artikels/foto’s erop te plaatsen 
• Sponsorship aanzwengelen via e-mail/telefonische opvolging 
• Ideeën voor website OC 

• data van activiteiten 
• menu van kinderen 
• barometer van wat we bereiken 

• vb zoveel busreizen/uitstappen, waarvoor we sparen 

Redactie Website: Peter, Hans, Stein, Yves, Véronique 

Indien u interesse hebt om dit project verder mee uit te werken en te helpen bij het 
onderhouden van onze website (aanleveren van inhoud mag ook), kan u ons steeds aanspreken 
of een briefje met uw coördinaten in het postbakje van het OC op het secretariaat deponeren of 
een bericht sturen via info@oc-deregenboog.be 
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Sponsoring 

• Voorstel: sponsoring – 1 tarief 
• Stella, Chantal, Ilse, Kim 
• Per e-mail – en telefonische opvolging 

2e Spelletjesnamiddag : 23 Februari in de namiddag 

• Opkomst middelmatig op eerste namiddag 
• Van alle deelnemers positieve reacties! 
• Helpende Handen nodig 
• We hopen op meer deelnemers! 

Indien u interesse hebt om aan dit project mee te helpen kan u ons steeds aanspreken of een 
briefje met uw coördinaten in het postbakje van het OC op het secretariaat deponeren of een 
bericht sturen via info@oc-deregenboog.be 

Stand van zaken Speelplaats 

• Eind januari beginnen de werken 
• Planning volgt  
• Volgend schooljaar – sept/okt 2014: aanplanting doen  
• Ideeën rond speeltuigen mogen zeker overgemaakt worden aan OC 
• Oud houten speelmateriaal van plein zal per aanbod verkocht worden 

• Via OC website? 
• Zelf ophalen – in staat waar het zich in bevindt 

Verslag vergadering Natuurpunt/Schepen van Milieu 

• Nekkerwei – jaarlijks bezocht door 5de 
• Nekkerwei zou overstromingsgebied worden, maar dient gesaneerd te worden. 

Dus dienen we alternatief te zoeken voor uitstap 5de 
• Milieuambtenaar gaat langs komen om de zone achter de school te bekijken en te 

kijken naar mogelijkheden om hier een rustige zone van te maken 

Stand van zaken Schoolfeest 

• Tenten te bekijken – suggesties/ideeën welkom 
• Helpende Handen 
• Feestcomité moet nog samenkomen 

Stand van zaken Quiz 

• Vrijdag 7 februari met een  ludiek thema 
• Prijzen verzamelen – oproep doen – via brief/OC website 
• Cadeaubonnen worden ook aanvaard als prijzen.  
• Sponsorgroep 
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GSM’s voor de opvang 

• Bekijken met Belgacom – wat de mogelijkheid is  
• Opvang moet bereikbaar zijn 

Denk-gedeelte (1 uur) 

Verslag werkgroep Visie 

• Gezellige avond – opkomst laag – voetbal iets mee te maken ?;-) 
• Gewerkt rond verschillende thema’s 
• Dient nu uitgeschreven te worden in een visietekst 
• We zullen dit op volgend OC verder toelichten 

Stand van zaken bijkomende leeslessen voor anderstaligen 

• OC kijkt hoe we kunnen samenwerken met Koning Boudewijnstichting en/of 
gemeente rond deze problematiek 

• Hiervoor moeten we een dossier uitwerken/belangrijk interactie/rollenspellen – 
januari 2014 dient dit ingediend te worden 

Resultaat enquête GWP 

• Doel enquête: checken of er nog een draagvlak was voor deze uitstappen. 
• Bedankt voor de vele reacties  
• 8% heeft hier en daar bezwaren 
• Opmerking: de vragen waren nogal algemeen gesteld 

Vraag: Aanwenden middelen OC voor de leerkrachten 

• Om knutselmateriaal/activiteiten te sponsoren 
• Leerkracht houdt facturen/bonnetjes bij en brengt deze binnen juni en in 

december 
• Maximum bedrag: 50€/kalenderjaar 
• Looptijd zal zijn van januari/december - kalenderjaar 
• Audit team zal terugbetaling valideren op basis van facturen 
• We zullen het project na 1 jaar evalueren 

Vraag: Zware boekentassen  

• Systeem van boekentas ’s ochtends – eerst in zaal zetten en dan terug ophalen – 
telkens over trapje – wachten op speelplaats  - is het mogelijk om hier een 
alternatief voor te vinden? 

• Inspanningen leveren voor geen onnodige documenten mee te geven 
• Leerkrachten zullen in hun lerarenvergadering ook “goede praktijken” delen om 

de boekentassen zo “licht” mogelijk te houden 
• Turnleerkrachten zullen nadenken over acties rond “rugvriendelijke” activiteiten 

 

• Wijzigingen bestuur OC & voorbereiding algemene vergadering 
• Stella Chenut zal het oudercomité als bestuurslid en ondervoorzitter verlaten 
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• Alvorens een nieuwe ondervoorzitter te verkiezen denken we dat het een goed 
idee is om eens na te denken over de structuur van het OC en de rol van de 
ondervoorzitter 

• Ideeën hiervoor doorsturen naar OC/Hans Leenders (voorzitter) 

Indien u interesse hebt om de rol van ondervoorzitter op te nemen of ideeën hebt rond de 
structuur van het oudercomité kan u ons steeds aanspreken of een briefje met uw coördinaten in 
het postbakje van het OC op het secretariaat deponeren of een bericht sturen via info@oc-
deregenboog.be 

Rondvraag: 

Opmerking: uitnodiging en verslag vroeger bezorgen Genoteerd. 

    ----------------------------------------------------------- 

 

We wensen iedereen gezellige en prettige Eindejaarsfeesten! 

Ook in 2014 hopen we op uw hulp en steun te kunnen rekenen! 

Bedankt voor al de fijne reacties, hulp en steun het afgelopen jaar! 

 

 


