Vergaderverslag

Oudercomité

Datum:
Uur:
Plaats:

25-09-2017
20:30u
Vergaderzaal school

Aanwezig:

Verontschuldigd:

Dirk, Inge, Bart, Suzan, Anja, Petula, Conny, Niels, Peter,
Mario
Marnon, Nienke en Johan

1.Actiepunten
Goedkeuring vorig verslag
Verwelkoming
Post
Opendeurdag
Infoavonden
Praatcafé
Dag van de leerkracht
LOK
BBQ Viejool
Halloween
Varia

2. Behandelde agendapunten
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.2 Verwelkoming
Bart begint de vergadering met een verwelkoming voor de start van een nieuw schooljaar.

2.3 Post
Geen post.
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2.4 Opendeurdag (ODD) 31 augustus
Deze is door het natte weer letterlijk in het water gevallen. Er was verwarring met de drank
en zal verder bekeken worden.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Bekijken van verwarring drank

OC leden (volgende vergadering)

2.5 Infoavonden
Dit schooljaar was het concept van de infoavonden anders dan vorige schooljaren. De info
over het oudercomité (OC) is gegeven na de info van de leerkrachten. Hierdoor is gebleken
dat er meer aandacht was door ouders voor wat er gezegd werd over het OC. De vraag naar
helpende handen ‘vacature’ is goed. (Dit moet wel altijd gevraagd worden in de klassen)

2.6 Praatcafé
Deze week 29-9-2017 start om 20:00u het praatcafé. Dit is door het OC in het leven
geroepen om ouders en school nog dichter bij elkaar te brengen. Iedereen is altijd welkom
maar er zullen speciaal klassen uitgenodigd worden, en omdat de ouders (IK kleuters) nieuw
zijn op school hebben deze als eerste de uitnodiging mogen ontvangen met nog 3 andere
groepen. We kiezen iedere maand vier groepen om ze allemaal in een semester te kunnen
verwelkomen.
Petula en of Bart zullen altijd aanwezig zijn om alles open te doen. We krijgen van Dirk een
aparte frigo. Bart en Mario zorgen voor een op maat gemaakte kast om de frigo op te
plaatsen waarin alles kan bewaard worden. Zo is alles gescheiden met de drank van ‘t
school.
Alle hulp van OC - leden is welkom.
Peter heeft het idee om in het praatcafé een ideeënbus te plaatsen zodat ouders op een
anonieme manier gerichte vragen kunnen stellen aan het oudercomité en of directie.
Er moet nog een melding gemaakt worden op facebook!

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Ideeënbus maken

Petula
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Maken van opbergkast, halen van frigo

Bart en Mario

Maken van richtingaanwijzing, prijslijst

Petula

Aankopen doen

Petula, Bart

Nienke verwittigen voor melding te maken
op facebook

Bart

2.7 Dag van de leerkracht (5 oktober)
We stelden de vraag aan Dirk of we deze dag willen laten samenvallen op de ped.studiedag
van 4 oktober. Hij geeft aan dat het praktisch niet mogelijk is om dit te doen. Hierdoor kan
het OC niet naar traditionele gewoonte zorgen voor een lunch, waardoor de keuze gaat om
op deze dag (5 oktober) een presentje te voorzien voor de leerkrachten.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Nakijken voor presentje (26st)

Bart, Petula

2.8 LOK
Volgende infoavond zal doorgaan in de schans Hechtel op 12 oktober 2017 om 19:00u. Het
thema zal gaan over veilig internet; info aan volwassenen en kinderen 5&6 leerjaar.
Iedereen welkom.

2.9 BBQ Viejool 1 oktober
Geen hulp nodig van OC - leden, taken zijn ingevuld.

2.10 Halloween
De sponsorlijst is klaar en wordt doorgegeven zodat iedereen kan aanduiden waar hij zal
langsgaan.
De lijst heeft een kleurcode waarvan;
groen  → gesponsord dit jaar
rood →  geen sponsoring vorig jaar
wit
→  wie gaat deze doen?
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Attesten dienen meegenomen te worden voor onkosten van sponsors, alles dient binnen te
zijn op uiterst 2 oktober 2017.
Taakverdeling zie vorig verslag taakverdeling OC volgend schooljaar.
Suzane en Niels staan in voor de catering, en vragen om genoeg choco bekers te voorzien,
en verse ajuinen aan te kopen. Ook de chili, zal met de verkochte hoeveelheid van vorig jaar
+1 Kg klaargemaakt worden.(o.m 1 heksenketel)
Alle voeding en droge voeding zal bij  ‘Van zon’ aangekocht worden, maar voor aankoop
moet er eerst gekeken worden wat er nog in de diepvries zit, samen met de vervaldatum. Zo
kan er een winkelbrief opgesteld worden voor de aankoop van deze waren. Het teveel aan
droge voeding mag steeds terug gebracht worden bij Van zon.
Voor de drank is er tijdens deze vergadering overeengekomen om te bestellen bij Gijbels in
Paal.
Het idee om tijdens Halloween een film te draaien voor kinderen in de turnzaal is besproken,
de pro en contra’s zijn overwogen, maar we zijn er voor deze editie nog niet uit hoe we dit
georganiseerd krijgen. Er komt echter meer bij te pas dan enkel een film te draaien, en we
willen het dus zodanig organiseren dat het voor Halloween een meerwaarde is. Er wordt
contact opgenomen met Inge Dolders om nog eens na te denken over dit concept naar
volgend jaar toe.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Factuur vorig jaar drank nakijken voor
hoeveelheden aan Johan vragen.

Bart

Contact opnemen dranken Gijbels

Bart

Winkellijst voeding

Anja, Niels en Suzane.

Contact opnemen met Inge Dolders

OC-leden

2.11 Varia
Tutti - frutti project,
Dit is een project dat door gemeente en overheid gesubsidieerd wordt, de overheid trekt zijn
subsidies in, tot gevolg heeft dat de school ⅔ deel niet meer gefinancierd krijgt. Hoe dit
oplossen om kinderen toch fruit te kunnen geven.
Er worden voorstellen gedaan om via sponsoring te werken.
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Drinken tijdens de speeltijd,
Gesuikerde dranken tijdens schooluren, zal maar één keer per dag toegelaten worden
tijdens de middag. Hierdoor is er enkel fruitsap dat aangekocht kan worden in de school, en
niet zelf mee te brengen.
Hoe staat het OC hier tegenover?
Alle aanwezige OC - leden hebben in overleg gekozen om hieraan niets te wijzigen,
concreet wil dit zeggen om te vragen tijdens de speeltijden enkel water te drinken, en ‘s
middags de mogelijkheid te geven om fruitsappen te kunnen kopen op school.
Soep aanbod,
De vraag is er om vroeger te starten, en een termijn te nemen van 1 Oktober tot 1 Juni. Dit
zal eerst besproken moeten worden met de mensen van de eetzaal.
Mailing van Dirk,
Een rondvraag of er nog voorvallen geweest zijn over het niet toekomen van mails. Hieruit
blijkt dat het wel gebeurt maar  bij melding wel in orde.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Afspraak Delhaize,

Dirk

e.v colruyt

Dirk

Grote sponsors zoeken
(e.v oproep via facebook)

OC - leden

Soep verdeling bespreken met de mensen
van de eetzaal.

Dirk

Einde verslag.
Volgende vergadering

11 Oktober 2017

Plaats en tijdstip

Vergaderzaal school
20:30u

Verslaggever

Vanherck M

Agendapunten

5

