Oudercomité basisschool Eksel

Viejool

Eksel, 12 juni 2013
Vergadering oudercomité 12-06-2013
Aanwezig: Marc, Marleen, Madelon, Sonja, Sonja A, Nancy, Stefaan, Bart, Anja, mr.
Johan, juf Marleen U, juf Marleen W, mr. Dirk (later)
Verontschuldigd: Frank, Marco, Johan, Jolanda, Veerle
Verwelkoming
Veerle, Madelon en Sonja nemen afscheid van het oudercomite. Ze worden heel
hartelijk bedankt voor hun inzet en in de bloemetjes gezet.
Post
Brief van de gemeente voor braderij en loopwedstrijd op 30 juni. Vereniging met
meeste deelnemers krijgt prijs. Wij doen dit jaar niet mee.
Marc heeft LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) vergadering bijgewoond.
• Vragen onze mening kinderopvang. Beide deelgemeentes krijgen nieuwe
opvang. Hechtel komt als eerste aan de beurt. Beide deelgemeentes tegelijk
nieuwe opvang is niet mogelijk. Een symbolische spadesteekvoor de opvang
van Eksel zal nog gebeuren voor het einde van de legislatuur. Mogelijks
verhuis van containers naar naast bib.
• 9 oktober 2013: Infoavond rond Multimedia en opvoeding door Joris Aerts
(infoavond niet meer door school, maar door LOK. OC’s worden wel gevraagd
voor helpende handen tijdens de infoavond)
• LOK infoavond rond zindelijkheid: niemand van de kleuterjuffen was
aanwezig, er is iets misgegaan met de uitnodigingen.
• Gemeente wil samenwerken met opvoedingswinkel. 1 keer per maand op
andere school ipv OCMW
• Schoolbestuur wilt huur vragen voor de locatie opvang. Was vroeger op
contract gezet, doch nooit betaald. Nu wil het schoolbestuur wel inkomsten
beginnen ontvangen. Dirk heeft geen antwoord meer gekregen van Schepen.
Verder op te volgen
Stefaan brengt een idee naar voor: Rechtmaatregelen ivm relationeel
energieverbruik. Stefaan stuurt meer informatie
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

Projecten
Evaluatie Teutenroute, 19 mei
Exacte opbrengst nog niet bekend wegens problemen met de sponsors (blaadje is
niet in HE rondgedeeld). Een voorstel is om volgend jaar zelf rond te dragen, maar er
was weinig reactie tijdens de vergadering.
Van de dag zelf hebben we 1100 euro. Er is zeer hard en goed gewerkt die dag.
Volgend jaar op 18 mei. Mogelijks is het dan ook Schoolfeest. We vragen dit na bij
Dirk. Dirk past de datum aan.
Vergaderingen steeds op woensdag namiddag, wie kan er nog een vergadering voor
volgend jaar bijwonen? Werkvergaderingen beginnen reeds in oktober. Gastvertegenwoordiger onder de grootouders? Promoten tijdens grootouderdag
Proclamatie 6e leerjaar woensdag 26 juni
Traditiegetrouw zal het OC de receptie verzorgen.
We beginnen om 17.30 uur met de voorbereidingen.
Aankopen door Marleen.
Marleen is er tot 19.30
Sonja, Anja komen helpen
Schoolfeest 2013
Opbrengst van 3000 euro. Mr Dirk bedankt iedereen voor de hulp. Spelletjes mogen
een nieuw kleedje krijgen, ze gaan dan ook al vele jaren mee...
Varia
Kaart voor Johan Pieters. Hij heeft een ongeval gehad. Een aantal leden zal hem
thuis bezoeken. Marc neemt het initiatief.
Schoolbus wat is er mis mee? Deze schoolbus gaat niet meer rijden. Comite zoekt
oplossing met busbestuur voor volgend jaar naar zwemmen. Samen met gemeente
voor ronde ’s ochtends en ’s avonds. Tot dan is er een bus van Staf Cars.
Schooluren, met Pasen is er een enquete rondgestuurd voor de uren te veranderen.
Meerderheid van onze ouders willen de huidige uren behouden. Bij het CASS
(Comite van Afgevaardigden Schoolbesturen Schoolgemeenschap) leeft deze vraag
al een tijdje en is vooral voor leerkrachten die in meerdere scholen werken.
Nieuw voorstel: 08.35 – 12.10 & 13.25 – 15.20. Ook hiervoor zijn er een aantal
bezwaren vanuit Schoolraad en directie (Schoolbestuur gaat akkoord).
Dirk neemt opmerkingen mee, en in de laatste vergadering zal er ook nog
gediscussieerd worden. Meningen tussen scholen verschillen. Het OC gaat bezwaar
aantekenen bij CASS en het Schoolbestuur. Stefaan stelt de brief op.
Schoolzwemmen. Was tot nu toe gratis, maar kost veel geld voor de school. Vanaf
volgend jaar wordt er een vergoeding voor het zemmen gevraagd: 2,25euro per
zwembeurt per kind. (totale kostprijs is meer en zodoende past Viejool nog een deel
bij)

1 en 2 ganse jaar door zwemmen om de 14 dagen. Vanaf 3, 1 keer per maand.
Kleuters, 2e trimester om de 14 dagen. Bij bisdom krijgt de school de melding dat we
ver de enigste zijn die het nog gratis doen.
Schoolfeest heeft 4 ouders voor comite en 2 helpers opgeleverd. Deze worden
uitgenodigd vanaf volgend schooljaar. Aanpak naar infoavonden zal ook hard
veranderen (positief)...
Rondvraag
Marleen: Fruit / koek is niet eenvoudig te combineren met de tijd die er is op
woensdag na het zwemmen.
Madelon: De huidige rubriek in de schoolkrant (Ouders informeren ouders) werd tot
vandaag geschreven door Madelon en Sonja. Met hun afscheid moet er vervanging
voorzien worden. Wie voelt zich geroepen om mee te schrijven voor de schoolkrant?
(3 keer per jaar, Kerst, Pasen en zomervakantie)
Mailtje naar Karen Kerkhofs (van Schoolbestuur) is verstuurd door Marc
Besloten zitting
Geen.
Mr. Dirk wordt voortaan betrokken bij de gesloten zitting om dat dit voor een aantal
punten toch handig is. Mogelijkheid blijft wel om zonder directie verder te gaan.
Als er iemand een punt heeft voor een volledig gesloten zitting, gelieve dit op
voorhand naar Marc door te sturen via e-mail
Tot volgend jaar!

