
Oudercomité Sint Jozefsschool 17/10/2019 Vergaderingsverslag 
 

Aanwezigen: Karina, Staf,Greg,Kristel,Els 

 

- Boekhouding oudercomité: positief saldo = 1090€ 

Vraag voor Directie: graag willen we ingaan op de vraag voor de aankoop van 
muziekinstrumenten. We zouden hier graag een budget van 200€ voorzien, eventueel 
instrumenten aankopen via 2dehands.be.  Suggestie van instrumenten? 

  
- CVO: tijdens de klusjesdag werd een blauwe strook geschilderd om de studenten van CVO 
naar de ingang te begeleiden. 
Het probleem van de poort, die steeds open blijft staan, is hiermee nog niet opgelost. 
Hoe worden de genomen maatregelen van de laatste schoolraad nageleefd? 

 
-Bewaking/Na-schoolseopvang: Bij regenweer of koude zijn er weinig activiteiten voor de 
kinderen. 
Vraag voor Directie: zou het leuk zijn moesten we gezelschapspelen aankopen (eventueel 
ook via 2dehands.be) 
 

- Muziekacademie: Er zijn veel kinderen van de school die muziekles volgen in het Cultureel 
centrum. Er wordt geen begeleiding van de school naar de academie voorzien. 
Vraag voor Directie: zou het een optie zijn om muzieklessen van de academie in de school te 
organiseren? Dan kunnen de kinderen op dezelfde plaats muziekles volgen en wordt er ook 
meteen voor een actieve na-schoolse opvang gezorgd. 
 

- De klusjesdagen waren een groot succes: er werd veel gerealiseerd dankzij een aangename 
samenwerking tussen het OC en de leerkrachten: we kunnen hier een jaarlijkse traditie van 
maken.  
Vraag aan Directie en Juf Rebecca: moet er dringend nog iets gebeuren of kunnen we de 
volgende klusjesdag in de Lente organiseren? 

 

- Schoolraad: voor de vertegenwoordiging van de ouders moet Dominique  vervangen 
worden.  
Vraag voor de ouders: zijn er kandidaten om deel te nemen aan de schoolraad? 

 

- Verkeersveiligheid aan de schoolpoort: we hebben in september een vergadering gehad 
met de Directie en de Schepen voor mobiliteit. De beloftes van de gemeente: zebrapaden, 
afsluiting parking, afsluiting poort/stoep, kiss&ride voor de schoolpoort (vanaf begin 
werken), signalisatie schoolomgeving (subsidie aanvraag Jan 2020) 
Vragen aan de directie: wat is de status: nog geen zebrapaden, nog geen afsluiting tussen 
stoep en straat aan de schoolpoort (vb.bloembakken)? 

Kunnen we een mail sturen naar alle ouders over de aanpassingen die nog gaan gebeuren en 
ook duidelijk de regels meegeven (vb. niet in dubbele file voor de schoolpoort)? 
 



- Werving oudercomité: mailing naar alle ouders met foto's van de realisaties klusjesdag, 
data van de activiteiten (carnavalfuif, kerstdrink) en vraag voor nieuwe kandidaten 
oudercomité. 
Vraag aan Directie: kunnen we hiervoor de database van de school gebruiken? 

 

-Activiteiten: Grootouderfeest => zie mail directie, dit jaar en volgend jaar geen ouderfeest. 
Kerstdrink: 13 december (drink: oudercomité, markt: school), verantwoordelijken Emily & 
Veerle? Volgende vergadering inplannen samen met activiteitsverantwoordelijke. 
Carnavalfuif: verantwoordelijke Sara? 

 

- Extra opmerkingen: boekentassen zijn veel te zwaar (zeker 1ste en 2de leerjaar) 
Luizen: kunnen er stoffen zakjes aan de kapstokken worden gehangen (zoals in de 
onthaalklas) om mutsen en sjaals in te steken? 

 
 


