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 BESTUURSVERGADERING 3 JUNI 2014  
Aanwezig:   

Filip Leupe, Liesbet Caen, Nathalie D’Hondt, Peter Duyck, Stefaan Danneels, Astrid Luyssen, Nele Windels, 
Liselot Ecarnot, Chantal Spriet, Ann Vervaeke, Guy Vandevoorde, Annelies Tack, Piet Lannoo, Jurgen 
Vanhouwe, Stefaan Vancauwenberghe, Ayse Aygun, Mieke Vaneeckhoute, Marc Deconynck, Frederik Pollet, 
Sofie Debussche 
 

Verontschuldigd : 
Linsey Beeuwsaert, Annelies Bracke, Charon Vanden Nest 
 

Voor directies en leerkrachten: 
Mevr. Katty Rosseel, mevr. Christine Boderé, Mevr. Veerle Notebaert, Mevr. Katrien Debouver, Mevr. Martine 
Belaen. 

 
Welkomstwoord door voorzitter / Verwelkoming leerkrachten 

De voorzitter verwelkomt iedereen op de vergadering en gaat van start met zijn allerlaatste vergadering als 
voorzitter. 
 

Overlopen vorig verslag 
 Er wordt melding gemaakt van problemen bij de doorvoerdag naar de Zeeklassen. 

 De evaluatie bosklassen is goed. Ann wordt nog eens extra bedankt voor het mooie werk dat zij daar ieder 
jaar verricht. Op haar beurt wenst zij Hein Vansteenkiste speciaal te bedanken voor zijn inzet tijdens de 
recente editie van Bonami#5. 

 
 Mededelingen van/aan directies/leerkrachten 

 De voorzitter heet mevr. Veerle Notebaert van harte welkom op haar eerste vergadering met het 
Oudercomité. Mevr. Veerle zal vanaf volgend jaar mevr. Christine opvolgen, die dit jaar afscheid neemt als 
directeur van de kleuterschool. Mevr. Veerle is op dit moment actief als kleuterjuf in het 2° en 3° kleuter, 
heeft 3 tienerkinderen en is afkomstig van Kaster, een deelgemeente van Avelgem. We wensen haar veel 
succes toe met de nieuwe uitdaging. 

 Ook de rest van het gezelschap van leerkrachten en directeurs is uiteraard welkom! 

 De evaluatie van het voorbije schoolfeest is goed. Mevr. Christine laat weten dat de dvd’s zijn aangekomen. 
Het schoolteam is heel tevreden over het voorbije schoolfeest. De kinderen kwamen goed aan bod. Mevr. 
Christine dankt hartelijk voor de hulp die de mensen van het OC hebben geboden. 

 Recent werd de “toetertest” wat verkeerd omschreven in de media. Er werd gesteld dat deze testen niet goed 
zouden zijn en de verschillende onderwijskoepels zouden deze testen afraden. De toetertest en contrabas zijn  
schoolrijpheidstesten die in de derde kleuterklas, indien nodig, worden afgenomen. Naast de vele observaties 
zijn deze daar een aanvulling op.  De resultaten van die testen worden op een efficiënte manier bekeken in 
het belang van het kind. Deze testen zijn een aanvullend evaluatie-instrument. De observaties van de 
kleuterjuf blijven doorslaggevend.  

 Voor de Schoolraad kleuter zit het OC met 2 ontslagnemende leden. Vanuit het OC worden 2 nieuwe 
kandidaten voorgesteld om Liselot en Mieke te vervangen. Annelies Tack en Sofie Debussche stellen zich 
kandidaat om het team te vervoegen. Mevr. Christine meldt ook dat de Schoolraad op zoek is naar iemand 
om Magda Pattyn te vervangen als vertegenwoordiger van de “lokale geleding”. Dat is iemand die geen 
rechtstreekse band heeft met school (ouder, leerkracht, schoolbestuur) maar die de school wel een warm 
hart toedraagt en die de school wil mee helpen ondersteunen. Het gaat over een  3-tal vergaderingen van de 
per schooljaar. 

 Voor de schoolfoto’s werden voor de kinderen met gescheiden ouders vanuit de school inspanningen 
geleverd om beide ouders afzonderlijk te informeren en daarvoor werden er extra bestelformulieren, een 
extra en kopies van de foto’s meegegeven . Blijkbaar is deze brief toch niet bij alle ouders terecht gekomen. 
Het OC stelt voor om de bestelbon op de website te zetten. Een ander voorstel is om de foto’s met watermerk 



digitaal aan te bieden om dan rechtstreeks bij de fotograaf te bestellen. De directie neemt deze voorstellen 
mee. Communicatie tussen de ouders blijft immers altijd belangrijk. 

 Sommige leerkrachten plaatsen meerdere personen in CC als ze een mail verspreiden ivm klasnieuws. Dit kan 
soms ernstige gevolgen hebben. De ouders geven hun mailadres in vertrouwen aan de leerkracht en kunnen 
het misschien niet appreciëren als dit zomaar verspreid wordt. Het is beter om de BCC te gebruiken hiervoor. 
De directies zullen dat melden aan hun respectievelijke team. 

 Evaluatie schoolfeest lager: het schoolteam is tevreden over de laatste editie. De opkomst was in orde. De fuif 
voor de tieners die de school verlieten, was een groot succes en is voor herhaling vatbaar. 

 Verkeerssituatie Karel Van Manderstraat: de directie heeft na de invoering van het nieuwe verkeersplan een 
evaluatie gemaakt en stelde vast dat vooral om 16u de situatie dermate druk is, dat het onveilig wordt voor 
ouders en kinderen. De directies spraken al meerdere mensen aan om aan het kruispunt met de Rijselstraat 
het dranghekken te zetten van 15.55u. tot 16u.15. De grootste bezorgdheid is dat dit hekken te lang zou 
blijven staan. In het verleden werd al geklaagd door een lokale handelaar. Het probleem met het verkeer is 
dat een wegneembaar bord blijkbaar wettelijk niet verhindert dat een chauffeur ongestraft door de straat 
kan rijden. Het OC stelt voor om bij de burgemeester te pleiten voor een tijdelijke verkeersvrije straat, door 
het plaatsen van een vast verkeersbord met onderbord voor het aangeven van bepaalde tijdstippen. Er zal 
een delegatie van het OC een afspraak maken bij de burgemeester om dit voorstel te bepleiten. 

 De evaluatie van de zeeklassen is gebeurd. De doorgenomen aandachtspunten worden meegenomen in de 
voorbereiding van volgende edities.  

 Alle data van uitstappen, meerdaagse activiteiten zullen tegen 30 juni 2014 op de website staan.  

 Mevr. Martine dankt voor hulp en bijstand tijdens de bosklassen en verdeelt bedankingskaartjes die de 
leerlingen van het 5° speciaal hiervoor gemaakt hebben. 

 Er wordt gemeld vanuit de directies dat er onderhandelingen lopende zijn over de opvang tijdens de middag. 
De maaltijdprijs zal niet stijgen, maar naar het voorbeeld van Tielt en Wingene zal  een forfaitair bedrag 
worden gevraagd voor de opvang over de middag, dat met een fiscaal attest aan de belastingaangifte kan 
worden toegevoegd. Zo blijft dit voor onze scholen haalbaar om deze dienstverlening over de middag goed te 
verzorgen.  Dit is een agendapunt van de schoolraad voor de Scholengemeenschap Meulebeke-Pittem. 

 Mevr. Christine meldt dat juf Evelien vanaf volgend schooljaar haar leerkrachtenloopbaan stopzet. Zij heeft 
met haar echtgenoot een  bakkerij overgenomen in Beselare. We wensen haar alle succes! 

 Mevr. Katty bedankt, in naam van de parochie, de werkgroepen van de eerste communie en het vormsel voor 
het verzorgen van de recepties. 

 
De voorzitter dankt leerkrachten en directie voor hun inbreng en aanwezigheid. Hij bedankt heel speciaal mevr. 
Christine voor haar aanwezigheid en inbreng in de vele vergaderingen van het OC. 

 
Werkgroepen 
 

 1° Communie : Vrijdag om 17u30 en zaterdag om 15u30 graag zoveel mogelijk mensen aanwezig om hulp te 
bieden bij klaarzetten en de receptie zelf. 
 

 Afscheidsfeest: Ann, Jurgen, Guy, Nathalie – datum = vrijdag 27/06 om 20u ! Uitnodiging volgt. 
 

 Misviering : Filip, Guy, Sofie en Piet. Uitnodiging volgt. 
 

 Bestuursuitstap : Liesbet, Chantal, Guy en Peter. Zit zo goed als in elkaar. Datum: 21/9, zo gekozen omdat de 
kinderen de dag later geen school hebben. 
 
 
 

Varia 
o De kalender werd rondgestuurd. Gelieve deze eens na te kijken en commentaren door te geven. 
o Er is nood aan opvolging voor de penningmeester : Liselot wenst dit op te nemen. 
o Gezinsbond : 

o 24/8 : 90 jaar Gezinsbond. Gratis feest, met oa. optredens van “De Bende” (met Nasrine Knops van 
MNM) en Arne (VTM KZoom). Er is ook Party Party en de parking van Vondel verandert in een 
speelstraat! 

o Op het provinciaal domein De Gavers gaat op 13 en 14 september een ‘Nachtje Gavers’ door. Er wordt 
gekampeerd op de domeinen van De Gavers. 

 
 



Filip bedankt iedereen voor zijn inzet en medewerking tijdens de 6 jaar dat hij het OC mocht leiden. Vanaf volgend 
schooljaar zal hij een stapje opzij zetten maar daarom niet minder actief zijn binnen het bestuur. Hij wenst iedereen in 
het bestuur verder veel succes. 

 
 
P.Duyck           Filip Leupe 
Secretaris          Voorzitter. 


