VERSLAG OUDERCOMITE 12 september 2016
Aanwezig voor de ouderraad: Angela, Lieselot, Sofie P, Sofie D, Charlotte, Liselotte,
Kelly, Ann-Sofie, Ine B, Guy, Jozefien, Miranda, Elise, Sylvie, Eva, An, Ine V
Aanwezig voor de school: Dir. Veronique, Juf Hilde en Juf Ann
Verontschuldigd: Romina, Jo

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Verwelkoming nieuwe leden en afscheid
Welkom aan:


Veronique Amez, onze nieuwe directeur



Eva, mama van Baptiste (3° leerjaar) en Clément (3° kleuter)

Bedankt aan:


Liesbeth verlaat het oudercomité, we bedanken haar voor de samenwerking en
de hulp

2. Vorig verslag
Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd, geen opmerkingen

3. Financiën
Er wordt een budget voorgesteld voor een bloemstuk van het oudercomité bij een
begrafenis: 50€
Ook het budget voor een lid van het oudercomité dat vertrekt wordt vastgelegd:


15-20€ voor een afscheid omdat de kinderen niet meer op de school zullen
zitten
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Kleine attentie bij een vroegtijdig afscheid

Vanaf nu wordt drank en een klein hapje op de vergadering ook van de kas van het
oudercomité gehaald. Lieselot zal voor de boodschappen zorgen.

4. Nieuws uit de school
 Jaarthema loopt over 2 jaar “de geluksvogels” naar het boek Geluk voor kinderen
van Leo Bormans

In het boek Geluk voor kinderen vind je tien spannende voorleesverhalen over
tien geluksvogels. Elk verhaal is gebouwd op een van de tien pijlers van geluk. Bij
elk verhaal krijg je ook stimulerende vragen en opdrachten om het thema voor
iedereen bespreekbaar te maken.
 De verslagen van de vergaderingen zullen vanaf nu op het internet (website van
school) worden gepubliceerd.
 Ondertussen zijn alle infoavonden in de klassen achter de rug en alles is goed
verlopen. Vanaf nu worden deze vroeger worden gepland zodat de ouders alle info
gekregen hebben voor de aanvang van het schooljaar.
 De onthaalmomenten voor de instappers zijn voorzien 14 dagen voor de vakantie
waarna het kind start. Op vrijdagvoormiddag tussen 8u15 en 10u15 is er een
wenmomentje (de ouders blijven niet aanwezig in de klas) erna is er nog
mogelijkheid om nog vragen te stellen aan de juf. Data: 21/10/2016, 16/12/2016,
17/02/2017, 24/03/2017, 19/05/2017
 Inschrijvingen gebeuren best tijdens de schooltijd, zo zien de ouders de werking
van de school.
 Verbouwingen: eerstdaags wordt de werfplek afgezet, de werken zelf starten op
19 september. De verhuis is gepland tijdens de kerstvakantie, daarna kan een
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nieuw dossier worden ingediend bij Agion voor de volgende fase. Tweede en
derde kleuter zal eerst verhuizen. Het is nog niet duidelijk wat met de oude
klassen zal gebeuren.
 Elke dinsdagochtend tussen 8u en 8u30 is er een overlegmoment tussen de
leerkrachten en de directie
 Traiteur: vanaf 1 december zal Esthio de maaltijden leveren. De prijs wordt later
bevestigd.

5. Evaluatie van het schoolfeest


Te weinig kleingeld voorzien (tip: het oudercomité heeft een kassa met kleingeld
ter beschikking)



De frituur was niet goed georganiseerd



Beide leidden tot lange wachtrijen



Bar staat best op voorhand al klaar, een voortoog is gemakkelijkst



De opbrengst werd op de rekening van het oudercomité gestort (1185,55€)

6. Werkgroep ontbijt
 Planning: vrij aanschuiven voor het ontbijt tussen 8u en 10u, wandelen kan vanaf
8u30 en duurt ongeveer 1u30
 Er zijn 4 stops met activiteiten voor de kleuters, voor het lager is er een
fotozoektocht. Alle kindjes krijgen een geschenkje achteraf.
 Als er veel inschrijvingen zijn zal worden ontbeten in de turnzaal en refter (daar
is een buffet voorzien) en indien nodig ook in een aantal klassen
 Het werkschema volgt ngl het aantal inschrijvingen
 Afspraken: wie helpt op een activiteit mag een drankje gratis nemen (zonder
overdrijven). Het eten en de inkom wordt door iedereen betaald. Er zal in het
werkschema rekening worden gehouden dat er voldoende tijd is voor de helpers
om te eten.

7. Werkgroep kerstmarkt
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Definitieve samenstelling: Liselotte, Ann-Sofie, Sofie D en Juf Ann
Datum: 17/12/2016
Nog geen nieuws

8. Werkgroep speelplaats
Offerte vragen voor berging op speelplaats lager + een eerste uitwerking doen van
de verfraaiing van deze speelplaats zodat we dit eerste gedeelte al kunnen starten.
Op een later tijdstip komt dan de speelplaats vooraan bij de nieuwbouw.

9. Budgettering
 Verwachte inkomsten: ontbijtwandeling, kerstmarkt en pannenkoeken (gepland
voor de krokusvakantie)
 Verwachte uitgaven: beamer, 100€ voor ijsjes, cultuur op school +/- 750€ (Marc
de Bel en ?)
 Projecten voor de toekomst:
o

geluidssysteem voor de refter 858€ excl BTW, offerte bij Sam De Meyer.
Probleem van de akoestiek in de refter aan te pakken.

o

Speelplaats lager en kleuter verfraaien

o

Overdekte berging

o

Eventueel extra’s voor de nieuwe klasjes

 Voor de volgende vergadering: oplijsten wat we graag zouden realiseren,
prioriteiten, budgetten bekijken, wie betaalt wat,…

10. Varia


Er wordt meer aandacht gevraagd voor handhygiëne: handen wassen, handgel, …
zeker voor de eetmomenten. Dit is een gewoonte die kinderen moeten aanleren.



Er zal een dropbox worden aangemaakt door An om alle info van het oudercomité
te bundelen (draaiboeken, verslagen,…) De map van Charlotte zal Ine V inscannen
en toevoegen.
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“One mile a day” een bewegingsproject voor kinderen van de lagere school. Het
doel van ‘One Mile a Day’ is eenvoudig: de lessen op school doorbreken met korte
beweegmomenten. De kinderen krijgen zo de kans om dagelijks, samen met hun
juf of meester, 1 mijl (1,6 km) buiten te lopen of te wandelen. Deze activiteit
heeft niet alleen positieve effecten op de gezondheid van de kinderen, het zorgt
er ook voor dat kinderen met meer energie en concentratie de lessen hervatten.
Vorig schooljaar werden 2 pilootprojecten opgestart in basisscholen te Geel en
Tessenderlo. De projecten werden een voltreffer, waardoor nu het hele land kan
deelnemen.
De deelnemende scholen krijgen een startersbox met extra promotiemateriaal en
een “mijlpaaltje”, voor in de klas. Reeds 175 scholen hebben zich aangemeld. De
doelstelling is om dit jaar 50.000 kinderen dagelijks aan het bewegen te brengen
in basisscholen over het hele land.
Het project zal worden voorgesteld aan de juffen



Publi bord kan niet worden gerecycleerd en zal voorlopig blijven staan



Voor het ad valvas bord moet nog verder worden geïnformeerd



Volgende vergaderingen: donderdag 20 oktober en dinsdag 29 november
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