Eksel, 13 juni 2012

Oudercomité basisschool Eksel

VERSLAG

Viejool

Vergadering oudercomité woensdag 13 juni 2012
Aanwezig: Inge, Nancy, Marleen, Veerle, Jolanda, Anja, Sonja, Christine, mr. Dirk,
Frank, juf Elke, juf Alexandra, Johan, Madelon, Marc, Marietta, Nancy K
Verontschuldigd: Christel, Stefaan, Sonja A
Verwelkoming
Laatste vergadering van dit schooljaar. Terugblik op een fijn werkjaar en helaas een
afscheid van onze trouwe leden Christel, Nancy, Inge en Christine. Jullie grenzeloze
inzet en warm hart voor de school zal zeer gemist gaan worden. Bedankt voor jullie
jarenlange inzet.
Post

Verslag vorige vergadering

Projecten
Schoolfeest. Dirk spreekt zijn dank uit voor alle helpende handen van het oudercomite.
Proclamatie woensdag 27 juni
Traditiegetrouw zal het OC de receptie verzorgen. Marleen, Marc, Madelon, Christel,
Sonja A, Anja, Sonja D. We beginnen om 18 uur. Marleen zoekt contact met Hilde over
de aankopen – de lijst ligt bij Marc op het secretariaat.
Halloween 2012
Er is gekozen voor zondag 28 oktober. Er is dan een dag meer tijd voor de opbouw.
De lijst voor de sponsors wordt doorlopen door Sonja en ingevuld wie waar naartoe zal
gaan. Sonja mailt de ingevulde lijst door aan iedereen.
Het Halloween team gaat uitgebreid worden met Rob (man van Anja) en Nancy.

Varia
Ondervoorzitter Christel wordt opgevolgd door Marleen. Klein Bestuur voor het jaar
2012-2013: Marc, Frank, Marleen, Johan, Nancy, Anja.
Aanwerven nieuwe leden. Proberen potentiële leden persoonlijk aan te spreken en
enthousiast te maken.

Schoolreis 6e leerjaar. Verhaal doet de ronde dat het 6e niet op schoolreis zal gaan dit
jaar vanwege een budget tekort. Mr Dirk geeft aan dat de eigenlijke reden is dat het 6e
al veel activiteiten heeft en nog een schoolreis wordt wellicht te veel. Er is nog niet
beslist, maar mr Dirk wil voor komende jaren een standpunt innemen en vraagt mening
van het o.c. O.c is akkoord maar vindt dat er niet helemaal niets gedaan moet worden.
Iets (veel) minder kostbaars zoals een fiets(zoek)tocht met picknick. Het o.c. sponsort 6
euro per leerling voor busvervoer schoolreizen, dus leerlingen van het 6e hebben hier
ook recht op.
Voorstel Stefaan over vierkante metertuintjes. Is de school geïnteresseerd? Er is
voorzichtige interesse maar ook nog veel vragen. We laten Stefaan volgende
vergadering het één en ander uitleggen.
Rondvraag
Marleen: Kinderopvang? Wat is er waar van het verhaal dat er een gecentraliseerde
kinderopvang in Hechtel komt? > Dit is nog niet officieel beslist.
Jolanda: Graag een berichtje in de agenda of zoiets als een leerkracht ziek is zodat de
ouders op de hoogte zijn.
Dirk: Schooltoelage. Wat meer bekend maken dat er mogelijkheden zijn voor
tegemoetkoming in de schoolkosten. Misschien een zitdag organiseren om
gezinnen te helpen met invullen ism Karin Kerhofs (voorzitter schoolbestuur en
werkzaam bij het OCMW).
Johan: Het financiële verslag moet officieel ondertekend worden. > Christine en Inge
gaan bij Johan het verslag doornemen en tekenen.

Besloten zitting

