Eksel, 14 oktober 2015

Vergadering oudercomité 14/10/2015
Aanwezig: Marc, Anja (later), Inge, Johan, Bart, mr. Dirk, Mario, Petula, Niels, Susan,
Conny
Verontschuldigd: Veerle, Ilse, Nienke, Marleen
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Post
///
Verslag vorige vergadering
We overlopen het vorig verslag. Enkele antwoorden van de directie op vragen uit dit
verslag:
Aan de gele poort zijn de gevraagde arcering en paaltjes nog steeds niet in orde.
 Dit zal opgenomen worden tijdens het bezoek van de bevoegde schepen
Is het fietshuisje op de kleuterspeelplaats in orde gemaakt (cfr. Laatste vergadering
vorig schooljaar)?
 Ja, het huisje is helemaal in orde.
Kan er een slot op het berghok worden gezet?
 Zal in orde gemaakt worden.
De schoolkalender bevat veel fouten. (dit is door meerdere mensen gemeld)
 Er zal een briefje voor gemaakt worden.
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…
 De feedback van alle Leerkrachten is positief.
 Er zal bekeken worden of we de poort kunnen sluiten.

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: 1 dag in de week is er minder toezicht. We zullen dit verder bekijken
Conny: hoe kunnen we de kleuterleerkrachten bereiken?
 Dirk: er komt een systeem met witte kaartjes om aan te duiden dat er een
briefje in de boekentas zit.
Marleen: Wat zijn de parkeer instructies voor de witte poort? Er stonden auto’s op de
bus parking. Kunnen die nogmaals herhaald worden?
 Dirk: zal ook met het bezoek van de schepen worden opgenomen.
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: zal ook met het bezoek van de schepen worden opgenomen.

Projecten
HerfstBBQ
Er was een betere opkomst als vorig jaar. Er was alleen een slechte verdeling tussen
de middag en de avond shift en daardoor ook een slechte verdeling van de taken in
de avond. De opbrengst gaat naar nieuw turnmateriaal.
Dag van de leerkracht
De leerkrachten ontvingen dit jaar een attentie in plaats van een maaltijd. Ze kregen
een mooi gevuld emmertje met lekkers. Iedereen was er blij mee.
Halloween 2015
De affiches zijn donderdagavond, 15/10, klaar. Ze moeten zeker komende zaterdag
opgehangen worden. De inschrijvingen lopen heel goed en waarschijnlijk zal de
Sprookjestocht uitverkocht zijn. Er waren vorig jaar wel wat problemen met
zwartlopers. Daarom zal er dit jaar een controlesysteem ingevoerd worden. Op het
schoolplein zal er een markering aangebracht worden. De controleur in het bos is
Steve Emmers.
Na de splitsing aan de Paenhoeve zal Gert Habraecken staan om de mensen in de
juiste richting te wijzen. De lopende waak zal allemaal dezelfde fluovestjes dragen
(die van de school met logo ‘Viejool’)
De takenlijst gaat rond.
De sponsorloop gaat niet door. De kinderen zullen op school blijven, als het regent
blijven ze binnen zodat we toch plaats hebben onder het afdak.

Sint Maartenvuur
Het Sint Maartenvuur zal doorgaan op 10 november aan de terreinen van de
Tennis…
Infoavond LOK
Op 8 december zal de infoavond van het LOK met thema: “pesten gedaan ermee”
(Guy Deboutte) doorgaan. Wij gaan de zaal moeten klaarzetten. Er mag een cake of
wafels gebakken worden. Susan zal hiervoor zorgen. 19u15 samenkomst door Niels,
Inge, Mario, Bart & Marc
Nieuws van het Schoolbestuur

LOK
De tassen rond zindelijkheid zijn heel populair
Het Huis van het kind: momenteel zijn er onderhandeling met 1 bouwheer gaande.
Tijdens volgende vergadering zal er meer uitleg gegeven worden.
Infoavonden: het algemene thema is welbevinden. Hieruit vloeien dan specifieke
thema’s
Naschoolse opvang: momenteel is er geen wachtlijst. Als die er wel komt, zullen
kinderen van Hechtel-Eksel voorrang krijgen.
Terug koppeling naar het LOK: de avond van de opvoedingswinkel is niet
doorgegaan zonder verwittiging. Hierdoor stonden een aantal mensen voor een
gesloten deur.
Het OCMW heeft de gegevens rond kinderarmoede gebundeld en heeft een traject
uitgestippeld. In december volgt er hierover een bericht naar de inwoners.
De Zandkorrel heeft problemen met bij begeleiding bij fietsuitstappen. Er komen
maar weinig vrijwilligers opdagen. Is dit in de andere scholen ook het geval? Het is
inderdaad een gekend. De leerkrachten hebben wel een bordje wel bij maar zijn ze
ook gemachtigd?

Varia
De volgende cultuurraad zal doorgaan op 20 oktober om 20.00u. Er moet iemand
van de vereniging aanwezig zijn. Anja en Petula zullen gaan.
Rondvraag
Conny: is het mogelijk om in het schoolkrantje foto`s toe te voegen van de OC leden?
Andere ouders kunnen op dit moment er geen gezichten opplakken.
 Op de website staan er wel foto’s (al dienen ze eens bijgewerkt te worden). Er
zal een vermelding komen de volgende keer in het schoolkrantje.

Conny: er wordt op de kleuterspeelplaats heel veel gevochten. De ouders van de
jongere kleuters zijn bezorgd. Kinderen van de 3e kleuterklas zouden vechten met
het 1e en 2e kleuterklasje.
 Dirk neemt het op met de leerkrachten.
Inge: Er wordt heel veel gesproken over vluchtelingeopvang in Hechtel-Eksel. De
kazerne aan het Hoksent is niet geschikt als opvanglocatie. De kazerne tegenover de
autokeuring wel. De scholen zouden niet moeten instaan voor het onderwijs van
deze kinderen. Als dit wel het geval is dan zullen deze kinderen in aparte klassen
zitten. Er is hierrond nog niets beslist.
Anja: er zijn blijkbaar ook redelijk veel ruzies/pesterijen op de speelplaats van de
lagere school.
 Dirk neemt het op met leerkrachten.
Susan: de kleuterleiders hebben vaste dagen wanneer ze buiten staan. Hierdoor zien
sommige ouders de klasleerkracht nooit aan de poort.
 De leerkrachten met bewaking kunnen uiteraard kleine zaken doorgeven aan de
klasleerkracht. Voor dringende delicate zaken mag je uiteraard de leerkracht gaan
opzoeken.

