Eksel, 22 september 2015

Vergadering oudercomité 22/09/2015
Aanwezig: Marc, Bart, Ilse, Conny, Marleen, Petula, Mario, Anja (later)
Verontschuldigd: Nienke, Johan, mr Dirk, Inge
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Post


Er is een nieuwe subsidieregeling van de cultuurraad. Hiervoor dienen we een
aantal keren aanwezig te zijn op de cultuurraad.

Verslag vorige vergadering
Marc overloopt het verslag.
Projecten
Overlopen Jaarprogramma
Marc past een paar datums aan en stuurt een nieuwe versie.
Halloween 2015
Halloweentocht zal dit jaar doorgaan op 31 oktober 2015. De sponsorlijst zal
rondgestuurd worden. Als je een aanvulling hebt, gelieve die aan Marc mee te delen.
De sponsorloop gaat op de voetbal door op 30 oktober.
Opgelet, dit jaar hebben we een limiet op het aantal inschrijvingen.
Infoavond LOK
Gaat door op 8/12 in de Schans met als thema “pesten?”. Marc komt nog terug welke
vereniging moet helpen.
Dag van de leerkracht
Op 2 oktober is het pedagogische studiedag waarbij de leerkrachten niet op school
zijn. Er zal dit jaar op maandag 5 oktober een kleine attentie van Amandis gegeven
worden. Marleen zorgt hiervoor.

HerfstBBQ
Takenlijst bbq gaat rond.
Sint maartenvuur
Zal doorgaan op 10 november samen met het OC GBS op de tennisterreinen.
Infoavonden school
Het OC is op alle infoavonden aanwezig geweest. Volgend schooljaar zullen we een
nieuwe flyer maken.
Nieuws van het Schoolbestuur
Het lastenboek voor de renovatie is nog steeds niet klaar. Verdere updates volgen
wanneer ze er zijn.

LOK:

Varia
Aan de gele poort zijn de gevraagde arcering en paaltjes nog steeds niet in orde.
Is het fietshuisje op de kleuterspeelplaats in orde gemaakt (cfr. Laatste vergadering
vorig schooljaar)?
Kan er een slot op het berghok worden gezet?
De schoolkalender bevat veel fouten. (dit is door meerdere mensen gemeld)
Er is verwarring rond de brief over de openluchtklassen (er staat zelfs zeeklassen
op). Er is geen duidelijkheid wie nog welk bedrag moet betalen…
Wat is de feedback van de leerkrachten over het nieuwe systeem met kleuters
afzetten? Het lijkt ons dat er ouders zijn die te laat komen omdat ze dan toch naar de
klas kunnen gaan…
Kunnen de poorten om kwart voor 9 op slot? Te laatkomers moeten dan langs de
witte poort…

Rondvraag
Conny: hoe wordt het ’s middags in de refter georganiseerd? Is er te weinig toezicht?
Als er stoute kinderen zijn worden die gewoon van tafel gewisseld ipv het probleem
aan te pakken
 Dirk?
Conny: hoe kunnen we de kleuterleerkrachten bereiken?
 Dirk?
Marleen: Wat zijn de parkeer instructies voor de witte poort? Er stonden auto’s op de
bus parking. Kunnen die nogmaals herhaald worden?
 Dirk?
Bart: Het is al meermaals voorgevallen dat de gemeentearbeiders met een
vrachtwagen de school oprijden terwijl er kinderen rondlopen. Kunnen die niet 15
minuutjes later komen
 Dirk?

