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	Verslag	Oudercomité	Vergadering	12	december	2017	

Aanwezigen	

	juf	Julie,	Ward,	Inge,	Katrien,	Isabelle	B.,	Benny,	Marjan,	juf	Tamara,	Sofie,	Tinne,	Hans,	Mieke,	
Isabelle	V.,	juf	Evelien,	Wendy,	Jaan,	David,	meester	Tony,	Katharina,	juf	Cindy	

Sabine	Ledens,	schepen	van	Onderwijs	heeft	zich	verontschuldigt	wegens	ziekte.	

Agendapunten	

Ø Brainstormsessie rond mobiliteit rond de school tijdens en na de werken 

ð Vraag is op schepencollege gekomen, de mobiliteitsambtenaar werd gevraagd om een 
overleg te organiseren met belanghebbenden 

ð Ondertussen is er een brief vanuit de gemeente en de school gekomen met enkele 
aandachtspunten bij het afzetten/afhalen van de kinderen.  Maar de ouders plakken nog te 
fel aan de poort, de leerkrachten hebben het gevoel dat er met deze aandachtspunten nog 
niet heel veel rekening wordt gehouden.  Dit zal waarschijnlijk wel verbeteren eens de 
werken echt starten en signalisatie is aangebracht, wat nu door het slechte weer is 
uitgesteld. 

ð Eens tijdslijnen van aannemer definitief zijn en voorgelegd aan Schoolraad, wordt die ook 
op oudercomité voorgesteld. 

ð Onze vragen tijdens de werken: 

§ Kinderen zo veilig mogelijk naar parking: éénrichtingsverkeer zeker tijdens 
werken.  Eventueel met variabele uren analoog met Everberg. 

§ Kinderen afzetten op parking is ook niet zo veilig, misschien een ‘zone’ voorzien 
waar ouders wachten en waar rij ook naartoe gaat. Vragen aan gemeente om 
enkele parkeerplaatsen hiervoor te voorzien.   

§ Opmerking is dat er niet voldoende parkeerplaatsen zijn tijdens spitsmomenten.  
Kunnen er ergens meer plaatsen voorzien worden? 

§ Meer controle door politie 

§ Een actie om aan te geven wat kan en niet kan, eerste week ‘s morgens een 
kwartiertje en ‘s avonds.  Ook gewoon fysiek iets zetten waar ze niet mogen 
staan. Dit best in samenwerking met de politie. 

ð Onze vragen na de werken: 

§ Extra rij naar beneden voor kinderen in die wijken (Ter Gessel etc.) 

§ Voor de poort een soort trechter te maken aan zebrapad (breedte van 1 auto) dan 
is er meer ruimte aan de poort en een vertraagzone aan de straat. Te combineren 
met kiss& ride zone voor en/of achter trechter 

§ Betere signalisatie en zeker in het begin van de nieuwe situatie veel controle 

§ Kiss & ride zone 

ð Opmerking over situatie nu in kleuterschool: mensen laten de auto draaien op de parking 
en komen soms ook vroeg wat de lessen stoort.  Enkele ideeën ivm bewustwording?  
Rechtstreeks aanspreken helpt niet altijd.  Een poster ophangen waar visueel duidelijk 
wordt gemaakt dat uitlaatgassen aan een (kleuter)school niet horen.  OC sponsort 
eventueel spandoek. Gimme met foto van kindje in uitlaatgas 
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Ø Werkgroep Lichtjeswandeling 

ð Flyer blijft neutraal van Meerbekenaren voor Meerbekenaren (DKS, DKS, gezinsbond, 
Meerbeek feest, oudercomité) de eventuele winst gaat naar oudercomité als voorschot voor 
volgend jaar.  De huidige flyer wordt voorgelezen en besproken. 

ð Start met kleine wandeling, eventueel ook langere route afhankelijk van weer.  Gezellig 
samenzijn in de tuin en parochiezaal.  Mooist versierde huis krijgt prijs. 

ð 27 januari 17u start de wandeling. 

ð Iedereen die vuurkorven of buitenverlichting heeft die gebruikt mag worden voor versiering 
parochietuin, gelieve door te geven aan de werkgroep 

ð Vraag naar school om met leerlingen lantaarns te knutselen met daar aansluitend de 
oproep aan iedereen om bokalen en blikken bij te houden.  Er wordt ook een Gimme 
berichtje uitgestuurd via de school. 

Ø Werkgroep Quiz – evaluatie 

ð 30 ploegen hebben deelgenomen dit zijn enkele ploegen meer dan vorig jaar, goed 
gedaan! 

ð Er zijn ook meer inkomsten en minder uitgaven, dit jaar nauwelijks geld aan prijzen 
uitgegeven. 

ð De quizvragen hebben we gekregen van quizgroep ‘Pigeon d’or’, deze zijn door de 
werkgroep wel nog wat toegankelijker gemaakt. Nog een bedankje te voorzien voor hen. 

ð Er kwamen heel veel goede commentaren van het publiek 

ð Werkpuntjes: takenlijst ontbrak, inventaris kelder zou handig zijn, winkellijst etc. 

ð Werklijst was dit jaar eerst naar leerkrachten gegaan, volgende keer best eerst naar ouders 

ð Doordat op dag zelf enkele mensen ziek vielen, was er wat volk te weinig om te helpen, 
maar dat is in de zaal door de mensen niet heel fel opgevallen. Bedankt aan de helpers om 
extra hard te werken! 

Ø Gimme – vraag en antwoord 

ð kan Gimme ook iets opslagen in outlook agenda?  

§ Jawel, de instructies hiervoor zijn reeds via Gimme zelf uitgestuurd. 

ð Veel herhalingen. Kan een algemene boodschap 1 maal verstuurd worden ipv per klas.   

§ Linksboven staat tandwieltje, als je daar op klikt kan je berichten en dag en 
weekplanning aanpassen, hoeveel berichten je krijgt enzo.  Ook deze instructies 
zijn reeds via Gimme zelf met screenshots verstuurd. 

ð Soms worden er dingen onnodig in een kanaal gepost. Zo volg ik alleen het derde leerjaar 
maar zie ik toch wanneer L2-4-6 gaan zwemmen. Dit is niet echt nodig 

§ Dit was een foutje dat erin geslopen was, dit zou nu niet meer mogen gebeuren.  
In het begin werd de volledige kalender van de school in Gimme gezet en die 
dacht dat het voor iedereen/alle kanalen was, nu is het handmatig aangepast. 

§ Daarnaast zijn er activiteiten waarvoor een brief wordt vestuurd, daar bestaan 
verschillende soorten in: 

• Sommige brieven worden bij publicatie verzonden en een herinnering de 
dag op voorhand. 

• Brieven met antwoordformulier, krijg je moment van publicatie, dag voor 
deadline en dag voor activiteit.  Ook wanneer je antwoordstrookje hebt 
ingevuld krijg je herinnering, dit is doorgegeven naar Gimme als 
verbeterpunt. 

ð Opmerking tijdens vergadering dat ‘alarm’ ook blijft staan ook al heb je gelezen, je moet dit 
handmatig aanpassen. 
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§ Antwoord na de vergadering toegevoegd: Wanneer je een brief opent vanuit 
meldingen verdwijnt het cijfer (of telt af wanneer het cijfer hoger is dan 1). Open je 
de brief vanuit de planning of archief blijft dit cijfer jammer genoeg ongewijzigd. Bij 
Gimme gaan ze dit meldingencentrum wel nog beter aanpakken. Hopelijk is dit 
'ongemak' dus snel van de baan. 

ð Data zijn soms fout of zorgen voor verwarring. Zo was er een schoolvrije dag in Gimme op 
16 november (die van 15 november was er ook) en nu staat er dat de kerstvakantie tot 
maandag 8 januari is. Dit zou tot zondag moeten zijn, tenzij er maandag geen school is.  

§ Data zijn aangepast dit was een synchronisatieprobleem in Gimme zelf. 
Enkele algemene opmerkingen 

ð Er is ook reclame, je kan dit herkennen door ‘gesponsord’ met daartegenover het logo van 
De Boemerang als van De Boemerang gepost is. En ook ‘De Boemerang’ als uitgever. 

ð Je kan onderaan kanalen aanpassen, maar dit is niet de bedoeling, bij begin volgend 
schooljaar wordt dit telkens door Tony aangepast. 

ð In elke klas is er één kind dat Gimme niet gebruikt en waar nog brieven worden 
meegegeven. 

ð Als je kinderen in meerdere klassen hebt waarvoor 1 brief wordt gepubliceerd wordt er in 
principe maar 1 brief gestuurd. Niet dat je het dan meerdere keren krijgt. 

ð Bij komende problemen, screenshot nemen en doorsturen naar 
ict.deboemerang@telenet.be  
 

Ø Varia 

• Kelder uitkuisen: inventaris online aanpassen, Jaan, Sofie, Tinne en Mieke helpen mee met 
kern.  Voorlopige datum half januari 

• De opmerkingen en bezorgdheid ivm de accommodatie van het medisch onderzoek werd 
doorgespeeld naar de gemeente en wordt verder opgevolgd. 

• Update project rond ‘pesten op school’ een volgende vergadering. 

• Boekentassen van lagere school in opvang moeten buiten, we willen hier graag een andere 
oplossing voor.  Dit wordt opgenomen. 

	

Volgende	vergadering	

De volgende vergadering is gepland op woensdag 17 januari om 20:00. 

Ø Kalender  

ð 17	januari	2018:	OC4		
ð 27	 januari:	nieuwjaarsdrink/lichtjeswandeling	 te	organiseren	samen	met	andere	Meerbeekse	

verenigingen		
ð 23	februari:	peuterborrel	+	voorbereiding	restaurantdag	
ð 24	februari	2018:	restaurantdag	
ð 8	maart	2018:	OC5	
ð 16	april	2018:	OC6	
ð 2	juni:	schoolfeest	
ð 5	juni	2018:	OC7	
ð 15	juni	2018:	teambuilding	

 


