Vergaderverslag

Oudercomité

Datum:
Uur:
Plaats:

21 november 2018
20.30
Vergaderzaal

Aanwezig:

Bart, Mario, Dirk, Petula, Conny, Nienke, Inge, Niels, susan

Verontschuldigd:

Marnon, Peter, Nathalie.

1.Actiepunten
●
●
●
●

Herfstbarbecue
Halloween
Kerstontbijt
Varia

2. Behandelde agendapunten
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Zonder opmerking.

2.2 Herfstbarbecue
Was een succes.

2.3 Halloween
zie verslag werkgroep: Verslag Nabespreking Vriendenkring
punten besproken tijdens vergadering:
Verslag nabespreking vragen beantwoorden:
●

●

Voorstel 2019: prijs verhogen
○ kind < 2,5 jaar: gratis
○ kind: 3 €
○ volwassene: 6 €
Volwassenen die meelopen met het sprookjesbos:
○ volgend jaar (2019) gratis tas soep geven (per persoon) -> bonnetje of jeton.

●
●

●

●
●

●

●

Stroomgroepen: volgend jaar geen oproep meer doen via FB.
Start voorbereiding: 2019
○ 30 januari 2019: eerste samenkomst
■ scenario schrijven
■ materiaal oplijsten
■ andere ideeën
■ …..
○ maart / april 2019:
■ Film maken door Jan Willem (toneel)
Griezeltocht 2019:
○ iedereen (elke groep) een stuk bos geven
○ rode draad laten terugkomen doorheen het bos
○ op voorhand de groepen briefen en film laten zien of bespreken
Rad en snoephuisje:
○ terug naar het schoolplein !
Kleding in de turnzaal:
○ was heel goed - duidelijk
○ probleem: geur van de frikandellen in de kleding
○ voorstel 2019: s’avonds 1 persoon in turnzaal aanwezig om de kleding in
ontvangst te nemen.
Catering:
○ dit jaar 2018: veel minder verteer!!
○ voorstel 2019:
■ Chili: 10 liter bestellen (ipv 5 liter)
■ soep: gratis soep aan Paenhoeven -> niet meer doen!!
● veel afval op de straat
● weinig soep verkocht op schoolplein
■ Geen pannenkoeken meer op Paenhoeve
■ Eten tijdens de dagen van opbouw:
● geen croque’s, hotdogs, … meer = te duur.
● gewoon ketel soep, boterhammen, beleg, spek/eieren…
● dag zelf (31/10) wel degelijk eten: smos, of iets anders,
wortelstoemp met worst…
■ frikandellen: nooit op voorhand uithalen. Bakken in frietvet op het
moment zelf. Nu (2018) veel moeten weggeven (120 stuks) aan Chiro
gegeven.
■ broodjes: ook hiervan veel moeten wegdoen.
● voorstel: piccolo’s in diepvries (wat teveel is). Als je ze nodig
hebt, dan pas uithalen.
Allerlei:
○ Buren hadden op sommige plaatsen heel mooi versierd
■ briefje maken om alle buren te bedanken
■ houdt de groepen soms wel op
○ Jochen heeft heel veel geholpen. Dikke mercie!!
■ (heeft niets meer te maken met de school, maar we zijn er wel heel blij
mee)
○ Pauze nemen tijdens de dagen van opbouw of afbraak
■ iedereen verwittigen en samen pauzeren

○

○

○

○

○
○

verzekering voor de deelnemers:
■ verzekering moet op voorhand verwittigd worden
■ moet verder bekeken worden
■ lijst maken met de namen van vrijwilligers
Prik & Tik:
■ normaal hadden we de materialen gratis, maar omwille van het veel
mindere vertier, is dit toch te betalen
● gesprek aanvragen en samen bekijken
Sponsors zoeken:
■ voorstel om slechts 1x per jaar sponsors te zoeken
● Beste is om dit in januari te doen (aan denken nu !!)
schminken volgende editie: 2019
■ Apekop (Hechtel) op voorhand vragen (vb als sponsoring?)
■ andere mensen komen graag terug volgend jaar
■ sprookjestocht start met schminken vanaf 15u (14u is te vroeg).
Verhuur zaal (turnzaal): Voor Dirk
■ NOOIT verhuren voor Halloween aub !!!
Berging = opgeruimd
■ in de toekomst -> toezicht houden op de opruim!!
■ diepvries (beide) opruimen en nakijken

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Prijzen inkom verhogen + aanpassen op affiches Bart + Petula
30 januari 2019: start voorbereiding

Kerngroep + Marc en Marleen

Maart 2019: Film maken (Jan Willem)

Marc + Bart + Conny

Overleg Prik & Tik

Bart

Verzekering activiteiten nakijken

Bart

Sponsors 2019: Januari starten

OC Leden

Verhuur Turnzaal blokkeren in agenda

Dirk

Jochen uitnodigingen kerstontbijt

Bart

2.4 Kerstontbijt
Hier gelden enkele afspraken voor mensen die helpen, we stellen als OC een duidelijke regel:
● wanneer er twee shiften geholpen wordt: OC lid zelf moet niet betalen - familieleden wel
● wanneer er 1 shift wordt geholpen: OC lid betaald, alsook familieleden
Tegen 2019: nieuwe inschrijving maken (geen PPT).
verantwoordelijke: Petula

Op 9 november is De werkgroep samengekomen, hierbij de belangrijkste punten:
● 30-11 gaat brief met de inschrijving mee met de kinderen, Bart stuurt dit naar dirk (pdf)
● 7-12 ten laatste inschrijven
● 7/8/9-12 tellen inschrijvingen
● week van 9-12; boodschappen bestellen
● 14-12 boodschappen ophalen
● 15-12 voorbereiden / spek voorbakken / tafels en stoelen klaarzetten (net dirk gevraagd of
zaal vrij is)
● volgend OC-overleg (of als deze te laat is op een andere wijze..) takenlijst laten rondgaan
●

nota van Bart: geen bakboter aanschaffen, hebben we nog van Halloween

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

takenlijst 2018

Niels

Uitnodiging VIPs

Bart ten laatste 23/11/2018

Nieuwe uitnodiging & herkenning maken voor
2019

Petula

2.5 Varia
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●
●

nota Bart aan Nienke: verwijderen van kinderfuif op FB
Verkeerssituatie rond de school: mail burgemeester & verkeersdeskundige:
○ aan de gele poort: vak schilderen voor ouders -> Niet op straat staan!!
○ vragen aan Roel Mertens ?
Het is heel druk in Molenheide, zowel in het zwembad als in de kleedkamer. De oudere
jongens die in de groepskleedkamer zitten gooien de kleren van onze jongens opzij op een
hoopje. Hierdoor zijn er al meerdere kinderen kledij/handdoeken kwijt geraakt.
30 november is het quiz van de voetbal. Wie ging er weer mee? Bart, Conny, Niels?
Dirk bedankt alle OC-leden voor de inspanningen die geleverd zijn bij halloween.
Disco ballen mogen gestockeerd worden op de zolder (Frank 40 € betaald door Inge)
Tangen (hotdog) verloren, kijken waar ze gebleven zijn… (Nathalie, Sonja)
Site OC moet geupdate worden!
○ foto’s OC leden
○ uitleg over werking OC
○ activiteitenkalender
○ foto’s van activiteiten.
website trooper
Poetsvrouw aanspreken over het vuil dat in de zandbak wordt gekeerd (wc papier)
Opmerking gegeven over het gebruik van snoep door leerlingen, hierdoor worden de
boterhammen minder opgegeten. Dirk zal hier aandacht aan schenken zodat het zal minderen

ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Contact opnemen met Dommelslag

Dirk

Verkeerssituatie rond de school herbekijken:
- contact met burgemeester en
verkeersdeskundige

Dirk

OC site updaten

Bart

Poetsvrouw aanspreken

Dirk

Snoep in de eetzaal

Dirk

.

Einde verslag.

Volgende vergadering

2018-12-12

Plaats en tijdstip

20:30u

Verslaggever

Vanherck Mario

Agendapunten

Nog te bepalen

