Vergaderverslag

Oudercomité

Datum:
Uur:
Plaats:

21-11-2017
20:30u
Vergaderzaal school

Aanwezig:

Inge, Bart, Susan, Johan, Anja, Petula, Conny, Niels, Mario,
Dirk.

Verontschuldigd:

Marnon, Nienke, Peter

1.Actiepunten
Goedkeuring vorig verslag 10 oktober 2017
Financiële situatie
Praatcafé Oktober
Halloween
Kerstontbijt
Nieuws van het LOK
Varia & rondvraag

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

2.2 Financiële situatie
De financiële situatie is goed.
‘alles staat op de rekening van Halloween’

2.3 Praatcafé Oktober.
Geen volk, leden van het OC hebben geknutseld voor halloween. Er is sprake dat de datum
niet op facebook zou gestaan hebben, terwijl dit wel zou geweest zijn voor de eerste editie.
Bart doet het voorstel om sticker ruil van de voetbal (eksel) te doen tijdens het praatcafé. Dit
is een goed idee om meer volk te kunnen krijgen tijdens het praatcafé.
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ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Bespreken met Dirk, om volledige school uit
te nodigen voor het praatcafé

Petula, Bart

Aanwezige voor volgende week Niels, Petula, Bart. De uitnodigingen zijn in Lara, Linda,
Sabine en bij het zesde in de klas gelegd. (uitnodigingen zijn in orde)

2.4 Halloween
Zie verslag vriendenkring -OC nabespreking Halloween.
Korte bespreking, adhv het verslag van de vriendenkring zie link hierboven.
Er is sprake om het griezelbos beter te structureren kwestie welke materialen er nodig zijn bij
het opbouwen. Het probleem is dat de acteurs last minute werken. En dit brengt de
organisatie in problemen doordat alles op het einde nog klaar moet zijn. Het zou handiger
zijn voor de acteurs zelf en organisatie dat er bij de voorbereidingen materialenlijsten
worden opgesteld. Op deze manier kan er alles klaargemaakt worden per act,...
Er moet eens nagedacht worden om het licht van ‘t sprookjesbos te verbeteren de led
verlichting slingers waren onvoldoende.
We veronderstellen dat er minder volk doorkomt na de tocht om iets te komen drinken op het
schoolplein, ook hier zou eens over nagedacht moeten worden om dit wat aantrekkelijker te
maken. (karaoke, muziekbandje,....?)
Het is telkens de doelstelling geweest dat alles moet opgeruimd zijn voordat de school terug
begint, daarom niet onbelangrijk dat de gemeente geen halfvolle container maar een lege
container brengt.
De volgende editie van halloween zal starten op 1 september 2018, dus als de route moet
veranderd worden zou dit gecommuniceerd worden aan Rob in de maand augustus.
Door het succes van de sprookjestocht is de vraag sterk om meer groepen aan te maken,
kleuters kunnen ook perfect de tocht doen in het licht ipv te wachten tot de duister/donker.
Is het een optie om het rad en het snoep aan de Paenhoeve te plaatsen? Zo ja zou dit wel
eerst aan de betrokken leerkrachten moeten gevraagd worden of ze dit willen.
Betaling van ticket en jetons wordt verder bekeken of dit via bancontact kan.
Er zou best duidelijke instructies tijdens een briefing gegeven worden aan de acteurs ivm de
kleding, er zijn kledingstukken die vernield worden en of zelfs niet meer terugkomen. Zo is er
deze editie een roodkapje kostuum verloren.
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Het is misschien een mogelijkheid om het onderscheidt te kunnen maken of het acteurs zijn
of niet door ze een armbandje aan te doen zoals een ‘bv; festivalbandje’. Dit kan dan ook het
probleem van consumpties oplossen.
Ook zoals in een eerdere vergadering valt het schminken onder de verantwoordelijkheid van
kostuums.
We zijn sterk voorstander om in de drive van OC -Viejool een lijst van helpende handen aan
te maken, zo kan iedere OC -lid weten wie er helpende hand is.
De opbrengst van deze editie wordt geschat op een +- 8000 €.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Halloween route melden aan Rob

Alle OC-leden

Aanmaken van meer groepen
sprookjestocht

Bart

Rad a/d paenhoeve; bevragen a.d juffen

OC- lid

Bancontact, jetons...

Dirk, Bart,...

Lijst maken van helpende handen

Mario

Nadenken armbandje acteurs

Alle OC -leden

2.5 Kerstontbijt
Zal doorgaan op 17 december 2017.
Uitnodiging (inschrijving) voorontwerp is nagekeken tijdens deze vergadering en zal op
donderdag 24 november 2017 uitgedeeld moeten worden aan de leerlingen. Het
inschrijfstrookje zal uiterst op vrijdag 8 december 2017 terug afgegeven worden op school.
Takenlijst wordt rond gegeven door Anja, en ze zal me deze ook bezorgen voor in het
verslag te zetten met een link.
Kerstpak gevraagd voor deze voormiddag. Het klaarzetten van het kerstontbijt is voor de
stoelen vrijdag 15 december 2017,inkleding zaterdagvoormiddag 16 december 2017.
V.I.P. sponsors Paenhoeve en de kromme draai die niet kunnen komen met halloween incl.
E.S. - plastics, Jan Willem (filmmontage gemaakt heeft) uitnodigen voor het kerstontbijt als
bedank voor de hulp.
Prijzen schoolgaande kinderen 4 Euro, Volwassenen 8 Euro zal ook voor deze editie blijven.
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ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Werkgroep

Anja, Nienke, Susan, Marnon

Uitnodigen van sponsors

Bart

2.5 Nieuws van het LOK
Ze hebben een charter (hoe met gevoelens omgaan) uitgeschreven voor alle verenigingen
en scholen met de bedoeling dat dit kan gebruikt worden in zo situaties wanneer er emoties
moeten en kunnen besproken worden.
ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Opvolgen van LOK

Conny

2.6 Varia & rondvraag.
Dirk bedankt het OC voor de prestaties die geleverd zijn zoals bv Halloween, en nodigt ons
op gepaste moment uit om ons te trakteren.
Er wordt hulp gevraagd voor het grootoudersfeest op 24-11-2017 vanaf 8:30u - 12:00u en
13:00u - 15:30u. Er worden ongeveer een 130 grootouders verwacht waarvoor koffie en
vlaai is voorzien. Er zou ook iemand gevonden moeten worden voor het filmen van deze dag
(Luk Snoekx ?)
Er is een kriebelteam opgericht voor het probleem van luizen op te volgen, ondanks dit zijn
er ouders die van mening zijn dat hun kind geen luizen hebben en daarom niet akkoord zijn.
Het niet akkoord zijn hiervoor moet schriftelijk gecommuniceerd worden.
Inge heeft een voorstel om een anti luizen tasje in het leven te roepen. En om onderscheid
te kunnen maken zijn ze verkrijgbaar in drie kleuren. Dirk zal dit voorleggen aan de
leerkrachten of het praktisch haalbaar is. (bv kleuters).
Dirk doet de rondvraag of er reacties zijn over de aanpassing in de eetzaal. (turnzaal). Het is
rustiger waaruit kan blijken dat de verandering geslaagd is.
Nieuwjaarsreceptie zal doorgaan in ‘t poorthuis Peer samen met de hele
scholengemeenschap op 12-01-2018. De uitnodiging zal nog volgen i.d loop van de maand
december.
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Betreft Fruit sponsoring zitten we op een tussen bedrag van 800 €, er is nog 1200 € extra
nodig. Dirk vraagt nog verder bij Geertrans, Jan Caris (colruyt).
Soep, op maandag blijkt de soep niet gegeten te worden, dit blijkt te liggen aan de soort
soep. Kan dit bekeken worden of dit zo is en aan te passen.
Lezingen over hooggevoelige kinderen, interesse? (ped studiedag)
(dirk zal dit even bekijken)
Wandeltocht.
Bespreken met Bart.

Einde verslag.

Volgende vergadering

8-02-2018

Plaats en tijdstip

Vergaderzaal school
20:30u

Verslaggever

Vanherck M mario.vanherck@gmail.com

Agendapunten
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