Vergaderverslag

Oudercomité

Datum:
Uur:
Plaats:

10-10-2017
20:30u
Vergaderzaal school

Aanwezig:

Inge, Bart, Susan, Anja, Petula, Conny, Mario, Peter

Verontschuldigd:

Johan, Niels, Dirk, Nienke, Marnon

1. Agenda
Goedkeuring vorig verslag
Financiële situatie
Praatcafé september
Dag van de Leerkracht
Halloween
Nieuws van het LOK
Nieuws van het schoolbestuur
Varia & Rondvraag

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

2.2 Financiële situatie
De financiële situatie is goed.

2.3 Praatcafé september
De opkomst van het praatcafé was niet een massa maar de aanwezigen zijn wel een
volledige avond gebleven en zullen naar eigen zeggen terugkomen. Dus we mogen zeggen
dat de eerste editie geslaagd is.
Volgorde van uitnodiging worden gedaan zoals in een eerdere vergadering besproken.

De kast voor het OC die we van Dirk ter beschikking gekregen hebben is te openen met
dezelfde sleutels dan de andere kastjes. Tijdens deze vergadering werd de vraag gesteld of
iemand weet waar de glazen zijn die in deze kast waren voorzien.
ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Datum

Maken van uitnodigingen
praatcafé 2

Petula

13-10-2017

Probleem van kast (glazen)
bespreken met Dirk

Bart

ZSM

ZSM: zo snel mogelijk.

2.4 Dag van de leerkracht
Ook dit schooljaar waren de leerkrachten tevreden met hun attentie voor de dag van de
leerkracht.

2.5 Halloween
Bart is bij leverancier (Gijbels) voor halloween geweest en alles zal kunnen geleverd worden
naar ons behoefte. Men kan meer bestellen voor een reserve maar moet wel opletten dat
men niet  meer besteld dan de helft van wat voorzien moet worden voor deze activiteit, alles
wat meer dan de helft aan retour gaat  is een verlies van -10% van de kostprijs. Er zal
kunnen geleverd worden op vrijdag 27-10-2017 in de voormiddag, eerst op school dan op de
paenhoeve. Het ophalen van leeggoed na de activiteit zal ten vroegste donderdag
2-11-2017 zijn.
Tafels en stoelen gaan we net hetzelfde doen als vorig jaar.
Jenever is geteld en besteld door Bart, afhalen donderdag 2
 6-10-2017 tijdens openingsuren.
Alle hoofdsponsors zijn in orde met uitzondering van t’ swinneke. Het sponsorgeld word
opgevraagd. Ook is er een sponsoring van een  koelwagen (inhoud 11m³) gesponsord door
Kristof rooijakkers, die deze zal komen plaatsen bij voorkeur van het OC op  vrijdagmiddag.
Conny als verantwoordelijke van het sprookjesbos laat weten dat de aankoop voor het
karretje dat bij vorige vergadering aan bod is gekomen niet zal doorgaan.
Conny zou graag tegen vrijdag 13-10-2017 willen weten of er nog iets dringend nodig is van
kleding. Ook stelt ze de vraag of er nog voldoende voorraad aan vingerlichtjes is voor te
gebruiken in het bos. (voor katten ogen te kunnen maken), heksenhoeden, bezems,
heksenketels, spekjes, muizen gooien.
De tocht van de sprookjestocht is een beetje verlegd. Aanpassen routebeschrijving voor op
de baan is nog hetzelfde gebleven.

Straten worden afgezet door de gemeente, zone 30 kan niet worden aangezet omdat infrax
zegt dat het niet kan, als alternatief worden er borden zone 30 geplaatst samen met de
wagentjes.
De hoeden die Anja voor Conny had, gaat Anja zoeken.
Er is voldoende snoep voor het rad en snoephuisje klaargemaakt. Ook is er voldoende
variatie in losse snoep voor andere doelen.
Er worden schminkers gevraagd vanaf 15:00u omdat iedereen zou moeten klaar zijn om
17:30u.Er moet bekeken worden of er nog voldoende schmink producten zijn.
Susan catering: zaterdag, zondag, maandag en dinsdag aanwezig. (hou rekening dat er nog
veel in de diepvries zit) Susan vraagt zich af of de frituurpan aanwezig is.
Dessert met wormen, worden gemaakt voor de prijs van een consumptie, wel opletten dat er
een bordje bij staat dat het gemaakt is met melk.
Marc Gijbels  vraagt, of iemand van het OC iemand kent die voor schrikeffecten in film
montage  kan zorgen.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Vragen om vrijdagmiddag te komen
leveren van koelwagen. Rooijakkers

Bart

Vragen David wanneer drank laden

Anja

schmink producten bekijken met
Marleen

Bart

Lijst naar Bart voor producten van
dessert

Susan

ZSM

Persoon zoeken voor filmmontage
Marc

OC leden

ZSM

Hoeden voor Conny

Anja

ZSM

Nog kleding nodig (Conny verwittigen)

OC-leden

13-10-2017

Jenever halen Korhaan (tijdens
openingsuren)

Bart

26-10-2017

Datum

2.6 Nieuws van het LOK
Het LOK is morgen 11-10-2017 en er zal een charter getekend worden. Het LOK heeft een
pakket gemaakt voor scholen (kubus) met gevoelens, ook voor de lagere school is er een
pakket (met Film) zelfs per klas.
Verdere toelichting door Conny volgende vergadermoment.
ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Datum

Naar LOK 10-10-2017

Conny

10-10-2017

2.7 Varia & rondvraag
Het berghok ligt er weer rommelig bij waardoor er de vraag gesteld wordt of er nog anderen
mensen in dit berghok komen buiten schoolpersoneel en OC-leden.
Is er nog steeds toegang tot het berghok bij verhuur van de zaal?
Het OC wil hier ruimte creëren waardoor het beter werkbaar is tijdens activiteiten om alles te
organiseren zonder veel rommel te moeten opruimen voordat je aan het materiaal kan.
Bart zal voorstellen van OC bespreekbaar maken met Dirk zoals éénmalig materiaal een
andere bestemming te geven. (bv; zolder, container voor oud papier?)
Affiche Halloween worden morgen 10-10-2017 geleverd, Bart vraagt even om langs te
komen om deze te komen halen om rond te brengen en op te hangen.
ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Datum

Voorstel om berghok
bespreken met Dirk.

Bart

15-12-2017

Ophalen van Affiche

OC - leden

10-10-2017

Einde verslag.
Volgende vergadering

21-11-2017

Plaats en tijdstip

Vergaderzaal school
20:30u

Verslaggever

Vanherck M mario.vanherck@gmail.com

Agendapunten

