Eksel, 2 februari 2016

Vergadering oudercomité 02/02/2016
Aanwezig: Marc, Anja (later), Inge, Bart, mr. Dirk, Petula, Susan, Marleen, Ilse,
Nienke
Verontschuldigd: Conny, Johan, Niels, Mario
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Post
///
Verslag vorige vergadering
Wanneer komt er en slot op het berghok?
 We zijn er mee bezig.
Er zullen zo snel mogelijk een elektrisch slot en videofoon geïnstalleerd worden.
 De installatie blijkt toch duurder dan gedacht. Het zal mee opgenomen
worden in het bouwproject en zal normaal in de grote vakantie uitgevoerd
worden.

Projecten
Halloween
De nieuwe leden willen graag in de paasvakantie met de bestaande werkgroepen
samenzitten. Er zal een datum voorgesteld worden via doodle.
Infoavond LOK
8/12: Het was een goede voorstelling door een goede spreker.
Kerstontbijt
13/12/2015: Er waren heel veel positieve reacties. Een minpuntje is dat er de laatste
dagen vlak voor het ontbijt nog te veel inschrijvingen zijn bijgekomen. Wanneer de
bestellingen doorgegeven zijn, waren er dan ook minder inschrijvingen als vorig jaar.
Hierdoor was er van bepaalde items een te kort op de dag zelf. Er was een betere

opbrengst dan vorig jaar (mede dankzij extra sponsoring van Colruyt). We kunnen
250 euro aan kansarme kinderen binnen de school schenken. Dirk zal deze bijdrage,
in overleg met het OCMW, goed besteden.
Nieuwjaarsreceptie
Dirk vraagt zich af wat we van het nieuwe concept vonden? De opkomst van het OC
was minder dan normaal. De leerkrachten vonden het allemaal heel goed. De
gezelligheid die er ’s avonds is, was een beetje afwezig. Het was een heel andere
sfeer. Wat vinden de leerkrachten van een vrijdag avond in plaats van dinsdag
avond? Dit voorstel zal aan de leerkrachten voorgelegd worden. Dirk wil ons
nogmaals bedanken. Hij apprecieert onze inzet echt. Het gedoneerde geld zal goed
besteed worden zodat het de kinderen ten goede komt.
Kienavond
Het leek alsof de opkomst wat minder was? De eindstand is nog niet opgemaakt en
zal dus op een later tijdstip bekend gemaakt worden. Het voorstel is gedaan om
volgend jaar de kaarten op voorhand mee te geven. Misschien dat er op deze wijze
nog meer opbrengst is?
Kinderfuif
De kinderfuif zal doorgaan op 19 maart. Het thema is Country en Western. Zaterdag
ochtend moet de zaal klaar gezet worden vanaf 09.00u ’s ochtends. Susan vervoegt
de werkgroep.
Teutentocht
We zijn bezig met de sponsors te zoeken. De sponsorlijst gaat rond.
Dit jaar gaan we spaghetti opdienen in plaats van frietjes. De verdere indeling zal op
later tijdstip nog besproken worden.
Gemachtigd opzichter
Petula, Mario, Inge, Bart, Sophie, Ben hebben zich ingeschreven. Er waren ook een
aantal leerkrachten en de directeur aanwezig.
Infoavond kleuters
Er kwam een aantal meldingen binnen met de vraag wanneer het infoavond voor
instappertjes is. De kinderen die volgend schooljaar mogen instappen hebben
allemaal een persoonlijke uitnodiging gehad.
Hechtel carnaval
We zullen niet instaan voor de inschrijvingen. Alter Echo heeft zich al opgegeven.

Nieuws van het Schoolbestuur
///
LOK
///
Varia
Oven: Dirk heeft liever een mobiele oven.
 Er zullen wieltjes onder geplaatst worden.
Er zijn twee nieuwe koffiemachines gekocht (in plaats van percolators). In deze
koffiemachines kan je gewone losse koffie indoen.
 Hoeveel thermoskannen zijn er mee besteld?
 Momenteel slechts 2. Er zullen er nog 2 bij besteld worden.
Ophaling oude kledij: Blijkbaar valt er met de ophaling van oude kledij redelijk wat
geld te verdienen.
 Er zal eerst meer informatie gewonnen worden alvorens een beslissing te
nemen. Het is dan ook een goed idee om er een soort van jaarproject
vanuit de school van te maken en dit al in september te lanceren.
Volgend schooljaar zijn er in totaal 66 instappers in onze gemeente. We gokken op
de helft die in onze school inschrijft. Dit brengt opnieuw problemen met de lokalen
mee. Het schoolbestuur zal dit verder opvolgen.
Uitdatabank:
Petula vraagt aan de werkgroepen om informatie van de verschillende projecten door
te sturen (logo, woordje uitleg, …) om zo de uitdatabank te vervolledigen.
Rondvraag
Bart/Petula: Wat is de stand van zaken in verband met de vluchtelingen?
 Alle plaatsen in het opvangcentrum zijn volzet. Met de kinderen in de
Zandkorrel loopt het blijkbaar niet zo vlot. In de GBS loopt het beter.
 Er zijn dus geen kinderen van het opvangcentrum aanwezig in onze
school.
 De schoolbus voert een aparte rit uit voor deze kinderen.
Bart: ik heb gemerkt dat de sleutel van het hangslot niet aan de ‘uitleenbundel’
hangt?
 Enkel op vraag van de huurder wordt de combinatie van het sleutel kastje
gegeven. Op deze wijze proberen we zo veel mogelijk auto’s op de
speelplaats te mijden.
Ilse: De drankbonnetjes van de refter hebben hun beste tijd gehad. Kunnen die
vervangen worden?

 Dat zal bekeken worden.
Anja: De week tegen het pesten is een heel hot topic op Facebook. Wordt er hier op
school ook aandacht aan besteed?
 Ja en nee. We concentreren ons niet enkel op deze week, we houden hier
het hele schooljaar door rekening mee.
Anja: De schoolpoorten gaan nu al een tijdje op slot. Wat zijn de reacties?
 Het zijn altijd dezelfde ouders die aanbellen. Ze worden dan telkens wel
aangesproken maar er komt niet echt beterschap in.
Petula: Ik heb de pijlen en bordjes van Halloween schoon gemaakt. Er zijn er een
aantal stuk.
 Bart: ik stuur de PDF bestanden door.
Inge: Er is aan de gemeente gevraagd om de paaltjes aan de gele poort te herstellen
en ook arcering aan te brengen. Wat is de stand hiervan?
 Goede vraag, nog geen antwoord van de gemeente gekregen.
Een tijdje geleden is er een vergadering geweest om een verkeersplan op te stellen.
Wat is er hier uit voort gekomen?
 Op dit moment nog niets, maar Dirk kijkt het na.

