
Vergadering van het Oudercomité  

Verslag 

 

Datum:  22/11/2022 

Aanwezigen:  Nick, Kathérine, Sofie, Marie, Jan (verslag) 

 Aline, Natalie (voorzitter) – vertegenwoordiging van school 

 

 

Agenda 

1. evaluatie fuif 
2. evaluatie dag van de leerkracht 
3. evaluatie soep en helpende handen 
4. komende maandsluitingen en nieuwjaarsreceptie 
5. mogelijke investeringen 
6. rommelmarkt 
7. updates 

 

 

1. Evaluatie fuif 

• Kas:  

· uitgaven: € 442,31  

· inkomsten: € 1636,-  

· winst € 1193,- (deel van bestaande drankvoorraad gerecupereerd) 

• Opkomst: nu nog een beetje incrowd (school, OC oude en nieuwe lichting), 

maar zal zonder twijfel groeien, wanneer het succes bekender wordt er ook 

ouders van instappers en kleuters genoeg reden zien om te komen. 

• De organisatie was niet heel veel werk, met veel dank aan Tom Melis 

• Beschermtegels werken goed en zijn handig 

• Kinderfuif een succes 

• Drankbestellingen:  

· er was bier tekort: één bak;  

· wijn veel over;  

· appelsap niet aangeraakt;  

· alcoholvrij bier maar één verkocht;  

· heel veel cava gedronken 

• Toekomst: concept houden 

· Timing blijft: begin van het jaar, half oktober 

· Oudleerlingen blijven welkom 



· Voortaan ook de buurt uitnodigen 

· IDEE: cocktail De Kleine Jacob ontwerpen + ontwerp laten 

terugkomen op schoolfeest etc. + voor de fuif misschien een 

cocktailworkshop zodat de nieuwe oudercohorten aansluiting vinden? 

 

2. Evaluatie dag van de leerkracht 

• Goed bevallen, heel veel taarten bijeengebracht, ouders die het toezicht 

van de leerkrachten overnemen gewaardeerd 

• Het hele concept mag opnieuw 

 

3. Soep en helpende handen 

• Tekort aan helpende handen: Rien stelt voor de helpende handen van vorig 

jaar opnieuw automatisch te laten aansluiten, met opt-out; nu 14 helpende 

handen 

• Soep: nog te weinig hulp voor 30e november en 21 december 

➢ Rien en Natalie overlopen de oude helpende handen: wie is nog op school? 

➢ Rien stuurt nieuwe mail 

➢ Aline stelt voor bij Babbelbox 23/11, met concrete data (ev. toelichting over 

mailadres Grote Jacob) 

 

4. Maandsluitingen 

• Philippe: wijn uit het proefaanbod zal ook verkocht worden per glas 

(goedkoopste opties), maar door omstandigheden niet gelukt dit jaar 

• Januari: hot dogs (ook halal) voorzien door OC + verschillende activiteiten 

door de school 

➢ Maandsluiting november: school en Sofie opbouw; Kathérine en Rien toog 

➢ Maandsluiting januari: Sofie, Rien, Jan, Nick 

 

5. Investeringen door het OC 

• Geluidsinstallatie checken? 

• Projectiescherm en projector (bv. verticaal, langs achteren?) 

• 2-4 bolderkarren: liefst opplooibaar, maar liefst ook stevig exemplaar, 1 

bestellen om uit te proberen 

➢ Werkgroepje projectiescherm heractiveren: Jan en Kathérine, contacten zoeken 

via dj’s en Tom 

➢ Kathérine doet research naar bolderkarren 

 

6. Rommelmarkt 

• Iedereen mag aanleveren, verkoop op tafel van 1, 2, 3, 5 euro voor ouders 

onderling, ook voor de buurt 



• Biedt het Oudercomité iets aan? Ja, helpende handjes en 

koffie/theemoment 

• Alternatieven in de buurt voor Kringwinkel: voedsel- en kledingbedeling 

Paardenmarkt, asielcentrum, De Loodsen, Sinterklaasacties  

 

➢ Rien: helpende handjes Rommelmarkt 

➢ Iedereen: ideeën voor donaties van de overschot laten weten, ook naargelang wat 

er overblijft 

 

7. Updates  

• De school zit nu op Instagram @dekleinejacob_antwerpen, opgezet door juf 

Jess 

• Schoolraad 

· Inge heeft Rooilijn en Klimplant aan het werk gezet 

· Ontwerpworkshop voor lln. 13 dec. namiddag   

- met maquettes (3-4-5) 

- Tuintje en groene gevel uittekenen (1-2-3) 

- Concrete elementen weerhouden voor het ontwerp 

· 13 feb.: infomoment voor buurt en ouders, takenlijst om hulp in te 

schakelen 

· Plantdag met lln. 

· April: fietsenstallingen geïnstalleerd 

· Juni: feestelijke opening met de buurt 

· Ingekaderd in de lessen wereldoriëntatie (ruimte en omgeving, 

natuur, regentonnen)  

• De schoolfotograaf komt dit jaar in mei 

• Sponsorloop: OC biedt aan om mee een afsluitmoment op te bouwen (met 

eten, iets picknick-achtig); doel is grotere verbondenheid en 

toegankelijkheid van het broodjesmoment van nu. Komt aan bod in de 

volgende vergadering. 

 

 


