Eksel, 25 november 2015

Vergadering oudercomité 25/11/2015
Aanwezig: Marc, Anja (later), Inge, Johan, Bart, mr. Dirk, Mario, Petula, Niels, Susan,
Marleen, Ilse
Verontschuldigd: Nienke, Conny
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons: “ik wil iedereen nog eens hartelijk bedanken voor de inzet met
Halloween. Het was fantastisch”
Post
///
Verslag vorige vergadering
Slot op berghok
 We zijn ermee bezig
Elektrisch slot en de videofoon zullen zo snel mogelijk geïnstalleerd worden.
Het toezicht in de eetzaal is nog altijd niet toegenomen. Voor de soepbedeling komt
er wel een extra helper.
Cultuurraad: Petula was aanwezig tijdens de laatste vergadering. De eerste 30
minuten was er een voorstelling van de verschillende verenigingen. Nadien was er
een uitleg over de uitdatabank. Petula zal afgevaardigde blijven en zal de
uitdatabank in de gaten houden.
Het vechten op speelplaats is aangekaart met leerkrachten.
Projecten
Halloween 2015
De laatste editie is geëvalueerd door het Halloween comité. Over het algemeen was
het goed, met uiteraard een paar kleine akkefietjes (vooral dan praktische zaken).
Voorinschrijven waren heel vlot verlopen. In totaal deden er 1230 deelnemers mee.
Voor volgende editie moet het vertrek stipter gedaan worden. Er zal voor de
Sprookjestocht volgende keer al om 18.00u gestart worden.
Er kwamen weer heel veel positieve reacties.

Er is wat onzekerheid i.v.m. de overdracht naar volgende generaties. Daarom gaan
we een lijst maken met wie key personen zijn en dan opvolgers aanduiden.
De aanduiding van de laatste groep moet herzien worden (bv door iemand van ons
te laten meelopen)
Dirk wil ons nog een heel hartelijk bedanken, het is een heel groot en zwaar werk
geweest. Het is plezierig dat het hier kan doorgaan, het is goed voor de school en de
draagt ook bij aan de goede naam van de school.
Mario kijkt tegen volgende editie de vuurtjes na, en bekijken om er nog een 3tal bij te
kopen. Ook zullen we de gasflessen wisselen naar flessen met binnendraad.
Sint Maartenvuur
Er werden te veel alcoholische dranken door -16 jarigen gedronken. Blijkbaar had
iemand die ouder is dan 16 ze gaan kopen. Volgende editie terug bordjes hangen
(waren deze keer vergeten)
Geen opmerkingen over het feit dat minder nadar geplaatst was. De overschot van
de jenever houden we bij tot volgend jaar. De huidige locatie zal niet meer bruikbaar
zijn volgend jaar aangezien er een parking en beachvolley terreinen komen. Johan
bekijkt met de planners van de gemeente wat er nadien nog mogelijk is.
Infoavond LOK
Op 8 december zal de infoavond van het LOK met thema: “pesten gedaan ermee”
(Guy Deboutte) doorgaan. Wij gaan de zaal klaarzetten. Er mag een cake of wafels
gebakken worden. Susan zal hiervoor zorgen. 19u15 samenkomst door Niels, Inge,
Mario, Bart & Marc aan de Schans.
Kerstontbijt
Kerst ontbijt op 13/12/2015, de takenlijst is klaar. Momenteel zitten er 3 personen in
de werkgroep (dit is reeds de laatste keer voor Marleen, volgend jaar voor Anja de
laatste keer en dan blijft alleen Conny over). We moeten dus niet bloed krijgen in de
werkgroep.
We zullen weer Cava gaan verkopen en zullen de opbrengst terug doneren aan
gezinnen van de school die het wat moeilijker hebben.
We gaan de Disney onderleggers niet meer gebruiken, maar papieren placemats
kopen.
Nieuws van het Schoolbestuur

LOK
30/11/2015:
Er zal een nieuwe cursus voor gemachtigde opzichters gegeven worden. Vanuit
Hechtel zijn er ook al wat kandidaten. Misschien is het handig om ook een aantal
ouders te betrekken (diegene die regelmatig meegaan)

Varia
Volgende vergadering zal er een foto moment zijn.
Vluchtelingen:
De school is een paar keer met gemeente samen gezeten om dit te bespreken. Er
zijn veel gezinnen met kinderen in HE. 52 kinderen komen in aanmerking voor
basisonderwijs. De kinderen zijn verdeelt over 3 scholen, Ter duinen was vragende
partij, de GBS en de Zandkorrel hebben er ook opgenomen. Half december komen er
nog kinderen bij, dan zal het bezien worden in welke school ze aansluiten. Deze
kinderen krijgen een aparte leerkracht, met vooral focus op taal. Het Schoolbestuur
vraagt duidelijke communicatie vanuit de gemeente.
Verkeersplan:
Er is een samenkomst geweest met de Schepen van onderwijs, mobiliteit en de
mobiliteits ambtenaar. Er zal een plan opgesteld worden voor een veilige
schoolomgeving te creëren. Er zijn een aantal suggesties gedaan.
Er zal een bevraging komen i.v.m. sensibilisering en gevoel rond de school. Deze
enquête zal worden afgenomen bij alle ouders en ook nog eens aan de schoolpoort.
Het OC zal gevraagd worden voor de telling te doen
Sponsoring gemeente: volgend jaar zal waarschijnlijk de sponsoring herzien worden.
We zullen ten gepaste tijden bekijken wat dit voor ons exact wilt zeggen.
Rondvraag
Ilse: soep is heel snel op in de eetzaal waardoor een 2 e keer bijhalen niet voor
iedereen mogelijk is.
 De eerste week is het altijd een beetje zoeken, maar er wordt aan gewerkt
Bart: Helm op, fluo top. Dit is een actie van overheid om het gebruik van fietshelm en
fluo vestje te bevorderen.
 Blijkbaar te laat voor deze editie. Nakijken voor volgend jaar?

