
OUDERCOMITÉ  GEMEENTELIJKE  BASISSCHOOL  LOCHRISTI 
 

 

CONTACT OUDERCOMITE 
 
e-mail : oudercomite@ocgbslochristi.be  
website : www.ocgbslochristi.be 

 

CONTACT SCHOOL 
 

e-mail school : secretariaat@gbslochristi.be 
website school : www.gbslochristi.be 

 
 
 

 

Verslag OC 10-10-2013 
 

Verslag oudercomité 20 september 2017 
Volgend verslag geeft chronologisch een opsomming van de zaken die op het vorige oudercomité besproken 
zijn. 
 
 

§ Aanwezigheden 
 

- aanwezig : Peter, Anouk, Caroline, Maarten, Emmy, Marleen, Kitty, Annelies, Griet, Nancy 
,Els M, Hannes, Els C, Ilse M, Chris VD,  Shimora, Jeroen, Annelies, Ann, Danny, Joeri, 
meester Robin, juf Stefanie, juf Nancy, juf Kathy, juf Helena, Chris 

- verontschuldigd : Kelly 
- niet aawezig :  

 
§ Goedkeuring vorig verslag 

 
- Geen opmerkingen 

 
§ Voorstelling van het project van LoLa for Life door Ilse en Tom. Er wordt een marathon gelopen vanuit 

Laarne naar Puyenbroek in het teken van ‘de warmste week’. Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers op 
23/12 om op de tussenstops te helpen en om eventueel acties op te zetten om extra geld op te halen. 
Er wordt geld ingezameld ter voordele van ‘Koester’. 
 

§ Mededelingen directeur 
 

- Schooljaar gestart met 10 klassen in de kleuterschool (211 kleuters) en 46 klassen in de 
lagere school (446 leerlingen). Op beide vestigingen een totaal van 848 leerlingen. 

- Via de gemeenteraad is er nieuw schoolreglement goedgekeurd en dit kan online 
geraadpleegd worden. 

- Sinds 1 september is er nieuwe traiteur (Benjamin Food uit Eke). Dit is via een openbare 
aanbesteding beslist. Er is nu ook elke dag een dessert voorzien. 

- Komende activiteiten: infoavonden, bosklassen en sportdag 1,2 en 5de leerjaar. Begin 
oktober zeeklassen voor 4de leerjaar. 

- Dit jaar werken we opnieuw met een jaarthema: de natuur…onze beste buur.  
- De school heeft de ambitie om een eco-school te worden (nu zijn we een MOS-school). Dit 

is een traject van 2 jaar en zijn strenge voorwaarden om aan te voldoen. 
- Op 6 oktober is het pedagogische studiedag die in het teken staat van ‘duurzaamheid’. 
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§ Mededelingen bestuur 
 

- Boekje OC is voor de eerste keer meegegeven om de ouders te laten kennismaken met het 
OC. Opmerking Annelies om te vermelden wanneer er helpende handen nodig zijn, zodat 
ouders hier kunnen op reageren. 

- Evaluatie fietstocht: opbrengst enkel € 290. We moeten ideeën hebben om extra 
deelnemers aan te trekken. Eventueel meer reclame maken in de klassen. 

- Werkgroep verkeer: er zijn extra gele strepen voorzien aan de straatkant. Extra pijlen op de 
paking. P&R heeft nieuwe borden en het voetpad is breder gemaakt. 

- Nieuwe traiteur: opmerking van de leerkrachten is dat de porties kleiner zijn. Link met 
allergenen wordt nog doorgegeven. 

- Tutti frutti: vanaf nu gans het schooljaar. Dit jaar nieuwe leveranciers, Wiels uit 
Waasmunster. Op donderdag kan je kijken op de website wat het de woensdag daarna zal 
zijn. 

- Sport op zaterdag: voorlopige inschrijvingen: 3 kl: 6 
           1-2: 19 
           3-4: 7 
Nog eens extra sticker in de agenda kleven. 

- Codeclub: voor 4-5-6de leerjaar. Bino en Guy willen zich nog engageren,maar voorlopig te 
weinig vrijwilligers om verder te zetten.  

- Quiz: 07/10 wij doen de drank en tombola en zoeken nog helpende handen. Griet, Marleen 
en Kris geven zich op om te komen helpen. 

- Ledenfeest: iedereen welkom 18/11 voor € 10. Thema is Frankrijk. 
- Voorleesavond: 17/11  
- Leren leren: nog interesse vanuit de school? Niet laten doorgaan want de leerkrachten 

brengen dit zelf aan aan de leerlingen. 
- Foto’s van 1ste communie: kwaliteit was allesbehalve, dus op zoek gaan naar andere 

fotograaf. Dit wordt doorgegeven aan juf Isabelle. 
- Ouderkrantje deadline 19/10. Reeds 1 artikel binnen van het derde leerjaar die op bezoek 

zijn gegaan bij een herder. 
- OC voorziet opnieuw de sandwiches voor de terugkeer van de bosklassen. 
- Fuif voor schoolfeest: wij zijn op zoek naar een groep, dus als er nog voorstellen zijn… 

§ Kasverslag 
 

Totaal € 30.163,36  
 

§ Rondvraag 
 

- Sluiting zwembad, welk alternatief? De school is nog op zoek naar een alternatief 
- Opmerking over schoolreis naar dolfinarium:  
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In naam van het bestuur, 
Emmy De Backer 
Bestuurslid  


