Verslag Oudercomité – Algemene Vergadering 22 oktober 2018
Aanwezigen
Juf Eveline, juf Karen, juf Tamara, meester Tony, Jaan, Isabelle B., Marjan, Isabelle V., Hans, Inge,
Katleen, Katrien, Inne, Ward
Verontschuldigd
Benny, Elien, Tine, Anne-Leen, David, Kiki, Mieke, Elke, Sofie
Agendapunten
➢ Goedkeuring vorig verslag: goedgekeurd
 Opmerking/opvolging bij variapuntje meerdaagse van juf Eveline: Op de volgende
Pedagogische studiedag staat het onderwerp ‘breed evalueren’ op de agenda maar
daarnaast ook ‘Hoe plannen we onze uitstappen in WO?’ (meerdaagse horen hierbij)
➢ Wissel directie
 Welkom (terug) tijdelijke directrice juf Eveline
➢ Bespreking voorbije activiteiten dit jaar
 MeerRock (za 29sept)
▪ Goede eerste editie
▪ Leuk dat oud-leerlingen ook aanwezig waren – zeker proberen nog meer te
promoten naar deze groep
▪ Aanwezigheid van frietkot was goede extra: sommige mensen kwamen
gewoon een frietje steken
▪ Financiëel verslag: winst ok, maar bij slecht weer kan dit helemaal
omgekeerd zijn natuurlijk
▪ Tussen 17u en 20u was er weinig te doen, zeker naar kinderen toe volgend
jaar proberen uit te breiden
▪ Idee om volgend jaar dit te koppelen aan opendeurdag omdat het dan langer
licht is. Het nadeel is dat leerlingen dan tijdens de zomer iets minder
ondersteuning/aanmoediging. Koppelen aan schoolfeest dan? Dit wordt
opgenomen in de werkgroep.
▪ Geen blokfluiten op volgende editie
▪ Investeren in lichtslingers – Inge kijkt hiervoor rond
 Dag van de Leerkracht
▪ 15 ouders op woensdagvoormiddag kwamen de speelplaatsopvang en tearoom verzorgen
▪ Dit was een echte verrassing voor de leerkrachten en is ten zeerste
geapprecieerd
▪ Bedankt aan iedereen die geholpen heeft!

➢ Overlopen Werkgroepen waar nodig



WG Meerlicht: restjes drank die over zijn van andere activiteiten hier verkopen
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WG Restaurantdag

▪

Thema: Diep in de zee

▪

Menu hetzelfde als vorig jaar enkel tapa’s vervangen door soep

▪

Systeem inschrijvingen blijft hetzelfde, 16 februari afsluiting inschrijvingen

▪

OPROEP: sponsoring vrijwilligers gezocht en verkoop steunkaarten daarnaast
zijn ook prijzen welkom voor tombola en ‘grabbelton’

▪

Kinderhoek wordt wat beter ingericht: Chiro zorgt voor animatie we richten 4
hoeken in: bouwblokken/kleuren en knutselen/glittertattoos/boekenhoek

▪

Promotie: parochieblad niet vergeten

WG aankleding speelplaats
▪

Vergadering met natuurpunt deze donderdag.

▪

Juf Inge is trekker, nog eens herhaling wie in de WG zit: Anne-Leen, juf Inge, juf
Heidi, juf Ann, juf Cindy, Kiki, Inne en Elien - een uitnodiging naar alle leden WG
sturen

➢ Kelder OC
 De kelder van het OC moet leeggemaakt worden voor de Kerstvakantie omdat ze
asbest gaan verwijderen in de 2 kelders onder de eetzaal. Eten en drinken willen we
ergens anders stockeren, de rest kan naar de kelders aan de andere kant verplaatst
worden. Hiervoor denken we aan 8 personen op 10 november 2018 om 10u.
 Ook van de school moeten er dingen weg dus hier zullen ook leerkrachten aanwezig
zijn en juf Eveline kijkt of er een container mogelijk is.
 Stevige bakken en eventueel rekken aankopen op voorhand: Isabelle V
➢ KlasOverschrijdende Culturele Activiteiten (KOCA): voorstellen
 Warmste Week:
▪ voetbal organiseert fakkeltocht, misschien niet zo gemakkelijk om hier op
aan te sluiten.
▪ de school wilt ook iets organiseren dit wordt besproken op PV 8 november
▪ donderdag voor kerstvakantie tijdens oudercontact standjes om dingen te
verkopen door kinderen en als oudercomité ondersteunen
 Veilig Online: voor kinderen themaweek en voor ouders info-avond: gezinsbond of
Child Focus contacteren en Mediawijs heeft hier lesmateriaal rond. Wanneer best?
Dit laten we aan de werkgroep over, Katleen contacteert hiervoor alvast Child Focus.
 We verzamelen informatie rond Digitale Wolven, voor volgend jaar in de digitale
week?
 www.speelbuis.be: voor kleuters informeren we eens (Isabelle V.)
 Jeugdschrijver, Guy Daniëls komt met een verteltent en voor de derde graad is er een
workshop zelf een prentenboek maken. http://www.guydaniels.be/verteltent.aspx
9 mei voor een hele dag, 5 sessies van 40-50 minuten. Vastgelegd!

➢ Varia
 Verslag wordt nu enkel nog naar leden en directie gestuurd niet rechtstreeks naar
leerkrachten, zij worden telkens wel op de hoogte gesteld door directie en komt ook
op intranet terecht. Alle ouders kunnen het verslag ook telkens via de website lezen.
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 Eerste verhuis van lagere school in nieuwe gebouw nog steeds gepland na
Paasvakantie. Momenteel wordt er druk onderhandeld over de meubels.
 Klassen worden vanaf volgend schooljaar begrensd op 24 lln, er worden uiteraard
geen lln weggestuurd, dus klassen die dit jaar met meer zijn gaan zo over.
 Begin volgend jaar nieuwe schepen langs vragen?
 Vraag of CLB kan uitleggen wat hun rol in het zorgtraject is en verdere begeleiding
tijdens een OC.
 Na de herfstvakantie wordt gestart met de fluo-actie
 Juf Tamara zamelt klipjes van blikjes in, oproep volgt nog via Gimme.
➢ Kalender schooljaar 2018-2019











OC3 – Dinsdag 04 dec om 20u
OC4 – Donderdag 10 jan om 20u
MeerLicht – zaterdag 19 januari om
Restaurantdag – zaterdag 23 februari
OC5 – Donderdag 28 feb om 20u
OC6 – Maandag 29 apr om 20u
Grootouderfeest – vrijdag 24 mei
Ouderfeest/schoolfeest – zaterdag 25 mei
OC7 – Woensdag 5 jun om 20u
Teambuilding – Vrijdag 14 jun om 18-19u

Volgende vergadering
De volgende vergadering is gepland op dinsdag 4 december om 20u
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