Eksel, 19 maart 2012

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité
Aanwezig: Marc, Jolanda, Anja, juf Tanja, mr Benny, Nancy, Johan, Madelon, Frank,
mr Dirk, Christine, Sonja, Inge, Stefaan
Verontschuldigd: Christel, Marietta, Veerle, Nancy, Marleen
Verwelkoming
Post
Geen post
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen.
Projecten
Kinderfuif zaterdag 24 maart. Er zijn nog helpers nodig om zaterdagvoormiddag mee op
te bouwen, vanaf 9 uur in de turnzaal. Takenlijst voor de avond is ingevuld.
Nieuw dit jaar: locatie turnzaal, niet buitenspelen (geen toezicht meer nodig op de
speelplaats), één bar, mogelijkheid voor kleine optredens door de leerlingen,
schminken.
Infoavond zal dit jaar in het teken staan van faalangst en wordt in mei georganiseerd
door de Hechtelse scholen.
Familiedag oudercomité 1 mei. Vrijhouden! Informatie volgt nog, is verrassing.
6 mei Teutenfietstocht
Sponsoring is zo goed als rond.
Coverband is geregeld.
Marc gaat werklijst opstellen. Er gaat heel veel volk nodig zijn en er gaat vroeg
begonnen worden (7 uur?). Hoe meer volk, hoe beter. Dus hou het vrij in je agenda.
Er komt soep, hotdog, vlaai, spek & eieren.
Varia
Vrijdag 4 mei is er de cultuurquiz. Er wordt 1 team ingeschreven: Johan, Frank, Marc,
Peter (van Nancy). Als er nog iemand wil, mag dat in de plaats van Marc. Mr Benny
probeert een team van leerkrachten samen te stellen en in te schrijven via Marc.
Opruimen Halloween spullen in de paasvakantie?

De Halloween spullen liggen nog altijd in het videolokaal en moeten verplaatst worden
naar het berghok (niet meer naar zolder!). Marc plant een datum onder de paasvakantie

Varia via OC mail:
Een aantal ouders heeft de wens uitgesproken om de buitendeur (witte poort) af te
sluiten tijdens de schooluren. Misschien een systeem met een parlofoon? > Dirk neemt
dit mee naar het schoolbestuur.
Fietsenrij witte poort. Het komt voor dat kinderen alleen bij de oversteekplaats komen >
Gekeken wordt of kinderen meer aangespoord kunnen worden zodat ze op tijd kunnen
vertrekken.
Eetzaal Is de bel terug in de eetzaal? > Mr Dirk geeft aan dat de bel noodzakelijk is de
aandacht van de kinderen te krijgen, om boven het lawaai uit te komen. Het is echter
niet de bedoeling dat die bel systematisch bij de oren van de kinderen wordt geluid. Mr.
Dirk bekijkt dit nog eens in de eetzaal.
Rondvraag
Jolanda:
Veel stagiaires in kleuterklas. Zou fijn zijn als ouders geïnformeerd worden
wie er wanneer in de klas bij komt. > Dit staat soms wel op het
weekprogramma vermeld als het een stagiaire is die langer blijft.
Jolanda:
Verluchting in de klassen nog niet altijd optimaal. Het komt regelmatig voor
dat er niet verlucht wordt in een klas tijdens de speeltijden. > Dirk geeft
aan dat het zeer regelmatig besproken wordt met alle leerkrachten en dat
iedereen ervan overtuigd is dat verluchting belangrijk is. Dat er af en toe
eens een raam niet open staat, kan gebeuren, maar is zeker geen regel.
Anja:
Oudercontacten in KK3? Wanneer vinden deze plaats? Er zit behoorlijk
veel tijd tussen het 1e en 2e contactmoment. > Er zijn twee officiële
oudercontacten voorzien in de kleuterklas. Indien gewenst kan er altijd met
de leerkracht een afspraak gemaakt worden buiten deze momenten om.
Mr. Dirk:
Wat is de mening van het oudercomite over de volgende zaken?:
Schminken (niet toelaten), kledij (blijven bij wat er al in het
schoolreglement vermeld staat), deodorantspuitbussen (niet toestaan)
gsm (gebruik niet toelaten).
Mr. Dirk:
Opbrengst kienavond is beduidend lager dan vorige jaren. Minder kaarten
verkocht. Kienavond viel samen met die van Don Bosco.
Nancy:
Pestgedrag wordt klassikaal besproken. Maar wat gebeurt er nog meer? >
Indien nodig wordt er ook buiten de klas aan gewerkt en worden de ouders
ingelicht en/of ingeschakeld. Meld pestsituaties altijd aan mr. Dirk.

Besloten zitting

Volgende vergadering is op dinsdag 8 mei om 20.00 uur in het lerarenlokaal.

