Vergaderverslag

Oudercomité

Datum:
Uur:
Plaats:

5 Februari 2018
20:30u
Vergaderzaal school

Aanwezig:

Inge, Bart, Susan, Anja, Petula, Niels, Mario, Dirk

Verontschuldigd:

Peter, Conny, Nienke, Marnon, Johan, Nathalie

1.Actiepunten
Goedkeuring vorig verslag
● kerstontbijt
● Praatcafé December/Januari/februari
● Kinderfuif
● Ambachtenmarkt
● Wandeltocht
● Familiedag
● LOK
● varia/rondvraag

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

2.2 Kerstontbijt
De werkgroep is niet meer samengekomen sinds deze activiteit. Inge laat weten dat ze
positieve reacties gehoord heeft aan de uitgang. Voor deze activiteit waren er 245
inschrijvingen. Ook Niels was zeer tevreden over deze activiteit en vult aan dat het gezellig
en lekker was. Ook de opbrengst voor het goede doel door vrije gifte wordt door het O.C.

afgerond naar een rond getal, en zal dit aan Dirk bezorgen die dit zal besteden voor
kansarme binnen de school.
Het O.C is tevreden over de opbrengst van deze activiteit, en dankt deze werkgroep voor
hun inzet. Misschien ook niet onbelangrijk is om te weten dat dit jaar veel brood verbruikt is.
De sponsoring van het Kerstontbijt wil niet vernoemd worden, en is daarom dat we de
sponsor op één of andere manier een bedankje moet bezorgen.
Er zijn ook 12 Kerstmutsen van € 9 verkocht t.v.v kansarme in de gemeente.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Bedankje sponsor

Bart

2.3 Praatcafé December/Januari/februari
Er is altijd wel volk buiten het O.C.
Het project wordt op het einde van het jaar geëvalueerd. Wel expliciet uitnodigen aan de
poort kan de opkomst vergroten.
Er wordt nagedacht of rond een thema werken of een spreker uit te nodigen de opkomst kan
vergroten?
ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Uitnodigen aan de poort

Ieder lid van het O.C.

2.4 Kinderfuif
17 Maart 2018 zal de kinderfuif doorgaan, en ook dit jaar zal er gewerkt worden rond een
bepaald thema.
De deur zal geopend worden voor de kleuters van 18:00u - 19:00u en andere kinderen van
19:00u -21:30u. Voor verdere praktische afspraken en uitwerking zal hier nog een extra
vergadering komen binnen deze werkgroep.
Kostprijs van:
drank: 1,60 €
inkom: 1 €

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Sabam

Bart

FB event (mysterieus)

Bart

Internet gazet

Petula

Werkgroep

Susan, Anja, Marnon

2.5 Ambachtenmarkt
Op dit moment zijn er 13 standhouders ingeschreven. Petula doet een oproep om de dag
voordien en nadien te komen helpen voor opbouw en afbouw.
-

opbouw: zaterdag 28 april 2018
ambachtenmarkt: 29 april 2018
afbouw: maandag 30 april 2018

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Invullen / plannen evenementenwijzer

Petula

2.6 Wandeltocht
27 mei. kaboutertocht + grotere tocht. afstand? wie wilt helpen? Bart neemt leiding
Hier wordt de vraag gesteld aan Dirk om de turnzaal vast te leggen. Kaboutertocht voor
kinderen van ongeveer 3 Km, met opdrachten waar ze 1.5 - 2 uur onderweg zijn. Dirk heeft
pijltjes voor de route aan te duiden.
De grotere tocht zal +- 12-15 Km zijn, wordt nog verder bekeken.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Organisatie

Niels, Bart, Mario

2.7 Familiedag
Zal doorgaan op pinkstermaandag 21 mei i.p.v 1 mei 2018.

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Brainstorming

Bart, Inge en Mario

2.8 LOK
NVT

2.9 Varia
‘Ne schonne mins award 2017’ is uitgereikt aan het het O.C Viejool als erkenning van ons
allemaal en ook de voorbije jaren.
Er is een melding gekomen van een bezorgde ouder dat aan de gele poort er redelijk veel
ouders op de straat staan te wachten op hun kinderen, terwijl op de klinkers toch nog meer
als plaats genoeg is. Een aantal jaren geleden is er een uitbreiding geweest van de klinkers
om meer plaats te maken maar die is niet voldoende gebruikt. Toezicht directeur en/of
leerkracht gevraagd.
Dirk gaat naar Jacky bellen voor paaltjes naast de klinkers.
quiz, zaterdag 3 maart in de schans ‘wie is de knapste vereniging’
Conny en Niels, Bart, Susan.
Bart zorgt voor de inschrijving.
Anja geeft aan dat briefwisseling te laat komt of dat leerlingen kunnen kiezen door de vraag
‘wie wil een uitnodiging van het kerstontbijt’ ipv gewoon mee te geven…
Dirk geeft ons het heuglijke nieuws dat de Viejool een 300 llen telt bij de telling van 1feb, en
dit blijkt het meest te zijn ooit. Proficiat Dirk en leerkrachten voor de dagelijkse inzet voor de
school.
Wat de bouw betreft heeft dirk naar Brussel gebeld en de subsidies zijn in orde waardoor ze
na de krokusvakantie kunnen beginnen.
tijdens de werken zullen de kleuters bij de opvang mogen spelen. Ook zal Dirk de
veiligheidsadviseur aanspreken om de aanrijroute te bekijken voor de vrachtwagens, dit om
de veiligheid van de kinderen te garanderen.
Temperatuur van het zwembad omgeving is zeer fris, Cafetaria is gesloten, waar ouders die
helpen met omkleden in de hal moeten blijven, en dit is ook koud.
Volgens Inge is het aantal van zwemmers overschreden is, waardoor het niet aangenaam is
om zwemles te geven.

Kiva project, dirk laat weten dat ze echt gaan starten volgend schooljaar, Dirk en Alexandra
hebben opleiding genoten, komende personeelsvergadering zal hierover gaan. (oktober
2018 info voor ouders)
krukjes voor de eetzaal, martine kwam met dit voorstel rond nieuwjaar dat deze goedkoop
waren in de IKEA en heeft het OC een 200 Euro gespendeerd voor dit.
Factuur schoolbus schaatsen zal door OC betaald worden.

Einde verslag.

Volgende vergadering

12 maart 2018

Plaats en tijdstip

Vergaderzaal school
20:30u

Verslaggever

Vanherck M

Agendapunten

zie mail

