
Verslag vergadering Oudercomité “ De Vriendenkring” – BSGO De Spreeuwen – 25 april 2018 

Aanwezigen: Tineke De Vries, Willy De Ronghe, Fatos Yilmaz, Tom Resseler, Pieter Chielens, Peter Vertessen, 
Katrien Kluppels, Bart Torfs, Sarah Mispelters, Steve Bernaerts, Martine Mardhiah 

Verontschuldigen: Kenny Faes, Mirca Siera, Nele Verelst-Bonne, Marijke De Prins, Linda De Cree, Anneleen Van 
Tendeloo, Evelien Dejaeghere 

 

Activiteiten:  

- Er zijn nog veel vrijwilligers nodig voor het schoolfeest-weekend. Ook en vooral voor de koude 
schotels en het dessertenbuffet. Er zullen nog extra berichten rondgestuurd, gepost en gemaild 
worden om nog mensen/vrijwilligers te vinden. 

Communicatie & medewerkersdatabase:  

- De verschillende lijsten zullen worden samengevoegd om performanter (maar nog steeds gericht 
indien nodig) de ouders en vrijwilligers te bereiken.  

Tuin:  

- De schors moet opnieuw aangeharkt worden, aangezien dit zich verzameld onder de speeltuigen. 
Indien het materiaal voor handen is, is dit iets wat met  de leerlingen gedaan kan worden. 

- De perkjes moeten in de aanloop van het schoolfeest nog onder handen genomen worden. Er zal 
gekeken worden om eventueel wat extra bloemen in de bloembakken aan de ‘schoolfeestinkom’ te 
planten.  

- Er zijn verschillende bloembakjes gemaakt in de klas bij juf Sarah, door de kinderen van de MOS-
groep (Milieu Op School). Deze bloembakjes worden door de leerlingen van het 4de (Juf Conny) van 
water voorzien.  

Wat zijn de MOS-kinderen? Uit elke klas zijn er afgevaardigden die zich hiervoor vrijwillig opgeven en 
helpen met kleine acties rond het milieu, zoals bijvoorbeeld ook de affiches rondhangen ivm de dikke 
truiendag, helpen met de compost, …  

Verkeer:  

- Octopuspaal: Er wordt een octopuspaal aan de school geplaatst door het stadsbestuur. Een precieze 
datum is niet gecommuniceerd door het stadsbestuur. 

- Boetestraat: De varkensruggen die in de boetestraat het dubbel parkeren tegenhouden staan niet 
meer mooi recht. Daarnaast is het voetpad en die smalle strook die door de varkensruggen wordt 
afgeschermd niet in goede staat. Er is over alle problemen in de boetestraat een mail gestuurd vanuit 
de schooldirectie naar de bevoegde schepen (Mevr. Marina De Bie) maar daar is geen reactie op 
gekomen.  

- Fietsexamen: Er wordt nog gezocht naar drie observatoren voor het fietsexamen, dat op 27 april 
plaatsvindt.  



Bibliotheek: 

- Met de nieuwe boekenbon die de boekenbeurs op school heeft opgeleverd kunnen er ook 
smartgames aangekocht worden voor de klassen. De leerkrachten zullen hierover verder worden 
geïnformeerd. 

 

Varia: 

- Op vraag van de leerlingenraad is er een nieuw systeem van middag/lunchpauze uitgetest, waarin 
er statafels werden geplaatst, waardoor de leerlingen meer vrijheid hadden over waar en wanneer ze 
zouden eten. Achteraf zou dit geëvalueerd worden door de leerlingen en de leerkrachten. 

(Bij het schrijven van het verslag is de refter weer als voorheen georganiseerd, waardoor er kan 
afgeleid worden dat de proef geen onverdeeld succes was). 

- De opbouw voor het schoolfeest is door een heel stel vrijwilligers én onder kundige leiding van Bart 
en Steve (en Ken) gebeurd op 10 en 11 mei. Het resultaat van hun noeste werk hebben alle 
(groot)ouders kunnen aanschouwen.  

 

Volgende vergadering oudercomité: woensdag 20 juni 2018 – 19u30 - leraarskamer 

 

 


