Vergaderverslag

Oudercomité

Datum:
Uur:
Plaats:

12-12-2018
20:30u
Viejool leraarslokaal

Aanwezig:

Bart, Mario, Dirk, Petula, susan, Johan

Verontschuldigd:

Conny, Inge, Nienke, Niels, Peter, Marnon, Nathalie.

1.Actiepunten
●
●
●
●

Goedkeuring vorig verslag
Kerstontbijt
Verkeerssituatie rond de school (vervolg varia vorige vergadering)
Varia

2. Behandelde agendapunten
2.1 Goedkeuring vorig verslag
Zonder opmerkingen

2.2 Kerstontbijt
Afspraken/planning zie vorig verslag.
Er zijn een 280 inschrijvingen, waardoor het podium gebruikt zal worden. Takenlijst.
De helpers zullen beloond worden op een extra terugkomdag / avond,...

2.3 Verkeerssituatie rond de school
Vorige vergadering in de varia is aan bod gekomen dat ouders op straat staan aan de geel
poort, dit alles is een onveilige situatie. Het idee is er om een vak voor ouders te schilderen
zodat deze niet meer op straat zullen staan.

Situatie aan de witte poort, zal verder bekeken worden, Dirk zal contact opnemen met het
gemeentebestuur om de situatie aan de witte poort te bekijken en veiliger te maken door bv;
één richting te maken, voetpad laten slingeren, kiss & ride zone,...
ACTIEPUNT

VERANTW . PRS

Vak schilderen voor ouders (Roel
Mertens?)

Bart

ZSM contact opnemen gemeentebestuur

Dirk

2.11 Varia
Is de site van het O.C geüpdatet, zal verder aan gewerkt worden.
Opmerkingen over het gebruik van snoep, zal verder besproken worden door Dirk.
Dirk heeft een vraag gekregen van een ouder die in een legoclub (OLBC) zit om
vergaderingen in de Viejool te laten doorgaan, incl de tentoonstelling van 27-28 april te
laten doorgaan, de inkomgelden zullen ten voordelen zijn voor de school, ook catering en
drank kan gedaan worden door het OC. Dirk zal het OC in contact brengen met deze
mensen om alles verder te bespreken.
Dirk heeft contact opgenomen met Dommelslag zonder kerende bericht te mogen
ontvangen. Dit zal verder opgevolgd worden.
Ambachtenmarkt, waarborg €25 voor de standhouders.
Vechten op de speelplaats zal verder strenger opgevolgd worden door de leerkrachten. Ook
het voetbalspel zal vanaf maandag 17-12 aangepast worden om het ruw spel aan te pakken.

Einde verslag.
Volgende vergadering

17-01-2019

Plaats en tijdstip

Viejool leraarslokaal

Verslaggever

mario.vanherck@gmail.com

Agendapunten

●
●
●
●

Kinderfuif
Nabespreking Kerstontbijt
Ambachtenmarkt
...

