
 
  

          Laken, 05/11/2018 

 

 

Verslag praatcafé/oudercomité van dinsdag 6 november 2018 
 

Wanneer? Dinsdag 06/11/2018 

Waar?   In de hal van de lagere school - Tuinbouwerstraat z/n 

Hoe laat?        Van 08.30 uur tot 09.30 uur (Praatcafé vanaf 08.30 uur) 

Aanwezigen: de directeur, 10 ouders, juf Sandra (zoco KS), meester Johan (zoco LS), juf Anniek 

  (IKZ)  

 

Agenda:  

 

1. Verslag vergadering van 02.10.2018 

2. Verkiezing voorzitterschap van het oudercomité 

3. Speelplaatsproject kleuterschool door Sandra Spoelders 

4. Filmpje actie boekentas 

5. Halloweenwandeling (LS) en kabouterfeest (KS) 

6. Varia 

 

Verslag: 

 

1.Verslag vergadering van 02.10.2018. 

Geen opmerkingen. 

 

 

2.Verkiezing voorzitterschap van het oudercomité. 

 

Twee kandidaten: Mevrouw Elife Yurukoglu (mama van Ali 3KA) en Meneer Dizzy Ntombe ( papa 

van Chaddy 3B, Yabbis 1B en Dizianah 2KB)  

De kandidaten stellen zich voor en vertellen waarom ze zich kandidaat stellen. 

De stemming verloopt volgens de procedure en anoniem. 

Beide kandidaten behalen evenveel stemmen. De twee kandidaten worden aangesteld als voorzitter 

van het oudercomité. 

 

Opmerking: 

N.a.v. een persoonlijk voorval van een ouder werd vandaag nog eens de nadruk gelegd op het feit dat 

deze voorvallen m.b.t. bijvoorbeeld een eigen kind kunnen besproken worden met de directeur maar 

niet wordt besproken in een oudercomité.  

 

 

3.Speelplaatsproject kleuterschool door Sandra Spoelders. 

 

Het project ‘Buitenspel’ werd reeds verschillende keren besproken tijdens het oudercomité. Vandaag 

krijgen de ouders de bevestiging dat het project van de kleuterschool aanvaard is. Juf Sandra geeft 

uitleg over de realisatie van het project met plan en foto’s. 

Wegens planwijzigingen moet het project van de lagere school nog worden goedgekeurd. 

 

 

BSGO ’t Plant Zoentje 

K. Bogaerdstraat 4 

1020 Brussel 

Tel.: 02/474.06.20 

Fax: 02/474.06.22 
 



 

 

 

 

4.Filmpje actie boekentas. 

 

Op vrijdag 26 november voerde de Brusselse politie een actie aan de school om leerlingen en ouders 

te sensibiliseren over de veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer. De leerlingen kregen eveneens 

een fluo sleutelhanger. De filmploeg van TV Brussel kwam dit filmen. 

Met het oudercomité bekeken we de reportage.  

Via de facebook van de school kunnen de ouders de link vinden. 

 

 

 

5.Halloweenwandeling (LS) en kabouterfeest (KS). 

 

LS: juist lang genoeg 

 leuke activiteiten 

 lekkere soep 

 

KS: leuk 

 lekkere stokjes met kaas 

 toffe kabouterdans  

 

De datum van het winterfeest (vroeger kerstmarkt) werd meegedeeld: dinsdag 11/12/2018. 

Mededelingen hieromtrent (hulp, uitnodigingen) volgen nog. 

 

 

6.Varia. 

-Bij de aankopen voor het Halloweenfeest kregen we een 20 tal fluo verkeersjasjes van de Colruyt. 

Gezien onze leerlingen en leerkrachten reeds jasjes hebben was dit de gelegenheid om deze aan onze 

ouders uit te delen. 

-De aangekondigde brandoefening van vandaag om 10 uur werd toegelicht. 

Ieder schooljaar zijn er 2 brandoefeningen (1 oefening wel en 1 oefening niet aangekondigd). 

Alle personeelsleden en leerlingen voeren dan de procedure uit bij brand. Hierbij wordt de tijd van 

evacuatie gemeten en alle aanwezigen gemeld. In de LS volgt juf Marleen de procedure op en in de 

kleuterschool juf Kristel. 

Iedere brandoefening wordt geëvalueerd en terug gekoppeld. 

Voor de kleuterschool en kribbe zijn er eveneens 2 brandoefeningen met procedure. 

Er werd eveneens gemeld dat er een ‘lock in’ oefening uitgevoerd wordt in geval van terrorisme. Het 

verschil in procedure wordt uitgelegd. 

 

 

 

Verslag opgesteld door 

juf Anniek. 
 

 

 

 

 


