
Verslag vergadering oudercomité dd.22 november 2018 

 

Punt 1: Organisatie Kerstdrink 

Op 14 december 2018 om 15:30 uur zal de derde editie van de Kerstdrink plaatsvinden. 

Bespreking taakverdeling: 
Flyers: Veerle 
We zullen door meer reclame op voorhand, uitdeling tijdens groot(ouder)feest, aan de poort en in de 
brievenmappen een breder publiek aanspreken. 
Bakken van pannenkoeken:   Benita , Catherine en Emily 
Bakken van wafels: Sarah 
Verkoop knutselwerkjes: Het 4 de, 5 de en 6 de leerjaar zullen knutselwerkjes maken die verkocht 
worden op de Kerstdrink. Het 6 de leerjaar zal enkele leerlingen laten instaan voor de verkoop. 
Snoepbrochetten: enkele leerlingen van het 6 de leerjaar zullen toezicht houden op het verloop. 
Drankkaarten: Sara 
Microgolfoven: Dominique 
Kookplaat: Sara 
Kassa: Helga en Kelly 
Aankoop drank etc: Veerle 
Aankoop infrastructuur: Emily 
Hoge tafels: Emily en Kristel 
Muziek: Jeremy 
Lampjes: Veerle en Sara 
 
Wafa kan dit jaar niet deelnemen aan de Kerstdrink door professionele redenen. 
Iedereen die kosten maakt, dient het bewijs aan Staf af te geven en hij zal op zijn beurt de 
terugbetaling verzekeren. 
Bij verdere vragen omtrent de organisatie, gelieve contact op te nemen met Veerle of Emily. 
Op 14 december om 13:30 uur zal de opbouw beginnen. 
De afbraak wordt verzekerd door de blijvende vrijwilligers. 
 
 

Punt 2: Ontbijt 
 
Het jaarlijks ontbijt dat door het oudercomité wordt aangeboden op de eerste maandag 
volgend op het groot(ouder)feest wordt door Dominique en Kelly verzorgd. 
Het ontbijt zal voorzien zijn op maandag 3 december. 
 

Punt 3: Speeltuig 
 
Ondertussen is de 2000 euro officieel overgemaakt ten behoeve voor de aankoop van het 
speeltuig. 
De werken zijn gestart!! 
 
 
 



 

Punt 4: GDPR(General Data Protection Regulation) 
 
Sinds mei 2018 is de GDPR van toepassing.  
Aangezien het oudercomité op sociale media actief is, vallen wij onder deze wetgeving. 
De directie heeft aangeboden dat we eventueel in de vorm van een powerpoint presentatie 
een info avond kunnen organiseren om ons te verdiepen in deze materie. 
 
Eveneens dienen we te bekijken via welk platform we meer kenbaarheid kunnen geven aan 
de activiteiten van het oudercomité. 
Onze facebookpagina zal nader worden opgevolgd door Helga en Kim. 
 
 

Punt 5: Ouderraad 
 
Tomas is aanwezig op de vergadering en vraagt/ geeft toelichting over het orgaan 
ouderraad. 
Hij zal de procedure voor het oprichten van een ouderraad nakijken.  
Toekomstgericht zal de naam van het oudercomité wijzigen naar ouderraad. Deze ouderraad 
zal uit het tweeluik feestcomité en ouderraad bestaan. 
Wordt vervolgd 
 
 
 
BESLUIT:  
Volgende vergadering OC op 7 februari 2018 om 20:30 uur in het CC om de carnavalfuif te 
bespreken. 
14 december: Kerstdrink 
 
Alle ideeën, helpende handen blijven meer dan welkom! 
Hopend op een fijne samenwerking en een geslaagde Kerstdrink! 
 
 
 
Snoeks Emily en het oudercomité 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                                


