Eksel, 15 september 2014

Vergadering oudercomité 15-09-2014
Aanwezig: Marc, Marleen, Bart, Anja, mr. Dirk, Inge, Johan, Nienke, Ilse
Verontschuldigd: Vinke, Petula, Jolanda, Conny, Nathalie Drees, Veerle
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons op de eerste vergadering van het schooljaar.
Nienke Langenhuysen komt voor de eerste keer de vergadering bijwonen.
Post
We hebben een folder van den Opvoedingswinkel ontvangen. Marc heeft hem al
doorgemaild en Bart zet hem ook op Faceboook.
Ook het inschrijvingsformulier van het VCOV zat in de bus. Willen hier nog lid van
worden? Sinds het LOK actief is, zorgen zij voor sprekers voor de infoavonden. We
hebben afgelopen jaar geen beroep meer gedaan op het aanbod van het VCOV. We
gaan ons dan ook dit jaar niet meer aansluiten.
Verslag vorige vergadering
Geen vragen/opmerkingen.
Projecten
Jaarprogramma
Geen opmerkingen/ vragen
Halloween
De Halloweentocht zal dit jaar doorgaan op vrijdag 31 oktober.
Wie kan er een handje helpen met de sponsorlijst te vervolledigen?
Bart geeft een woordje uitleg over het nieuwe systeem om vooraf in te schrijven. Het
systeem zal actief zijn voor iedereen in de loop van week 39 (22/09-26/09).
Marc maakt nog een paar briefjes voor de ouders. Een eerste dat uitgedeeld wordt
op 22/09 moet de zoektocht naar helpers bespoedigen. Een tweede briefje volgt later
met de instructies voor de voorinschrijvingen.
Nieuws van het Schoolbestuur
Op 8 september is er een vergadering geweest tussen het klein bestuur en het
schoolbestuur. We overlopen kort de aangehaalde puntjes:

Dirk geeft ons wat meer informatie over huidige status van de verbouwingen. De
dakwerken aan de D-blok zijn afgerond. In een volgende fase zullen de klassen aan
de turnzaal worden vernieuwd. De schoolpoort beter beveiligd worden.
De laatste jaren is het aantal leerlingen van onze school enorm toegenomen. Het
schoolbestuur wil graag weten hoe het oudercomité tegenover een inschrijvingsstop
staat. We hebben bevestigd dat we hier geen voorstander voor zijn.
Volgens bronnen in de media zouden veel ouders zich vragen stellen rond de
maximumfactuur. We zijn van mening dat de informatie voorhanden is, maar volgens
ons wordt er niet veel aandacht aan besteed.
Het schoolbestuur denkt na over de aankoop van een aantal tablets voor in de
klassen. Ze zouden graag onze mening hierover weten. Dit puntje zal ter sprake
komen in de november vergadering.
De grootste wijziging in wetgeving dit jaar is de verplichte taaltest voor leerlingen van
het 1e leerjaar. Het gaat dan specifiek over kleuters die naar het 1e gaan.
Het schoolbestuur heeft haar engagement voor de komende 3 jaar in de
schoolgemeenschap gegeven. De algemene werking blijft dezelfde als afgelopen
jaren.
Een volgende vergadering met het schoolbestuur staat op de planning voor
maart/april.
Varia
Marc overloopt de infoavonden
Geen opmerkingen
Dag v/d leerkracht
Traditioneel valt die op 4 oktober. Vorig jaar was dit een pedagogische studiedag en
vonden de leerkrachten het extra leuk om het dan te vieren. We hebben dan ook
besloten om de leerkrachten op de eerst volgende pedagogische studiedag (10
oktober) in de bloemetjes te zetten.
Ilse, Marleen, Bart, Inge en Nienke volgen dit verder op.
Rondvraag
Marc stelt de vraag aan Nienke of ze volwaardig lid wil worden. Ze wil dit zeker en
vast doen.
Dirk meldt ons dat er een aantal turn T-shirts op zijn. Marc gaat ze bestellen wanneer
Dirk de maten heeft doorgegeven.
Het overhandigen van onze jaarlijkse gift aan de school zal dit jaar gebeuren tijdens
het schoolfeest. We zullen op de Nieuwjaarsreceptie al wel een bekendmaking doen.

