Eksel, 26 september 2016

Vergadering oudercomité 29/09/2016
Aanwezig: Marc, Anja, Inge, Bart, mr. Dirk, Petula, Johan, Conny (later), Mario, Niels,
Nienke, Susan, Inge Dolders, Peter, Marnon
Verontschuldigd: Ilse, Veerle
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Post

Verslag vorige vergadering

Projecten
Jaarplanning
We overlopen de jaarplanning. We vragen dat de leden van het OC zo veel mogelijk
aanwezig zijn op eigen activiteiten.
2/10 HerfstBBQ
Dirk laat de takenlijst rond gaan.
Dag van de Leerkracht
Woensdag 5 oktober is het de Dag van de Leerkacht, de dag dat we de meesters en
juffen letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes willen zetten. Op vrijdag 7 oktober zullen
we de leerkrachten verwennen met een Belgische maaltijd.
Marc zorgt voor het eten. Komen helpen de dag zelf: Inge Dolders, Petula, Bart
Bart maakt de uitnodiging.

Halloween
Inschrijvingen: Als je vragen hebt kan je deze aan Bart stellen. Eind september komt
er een brief aan de ouders ivm de inschrijvingen.
Catering: Susan is de verantwoordelijke dit jaar. Petula zal met haar overleggen.

Foto’s: Vraag bij mensen die je kent om foto’s te nemen. We hebben heel weinig
foto’s van de vorige editie en willen dat dit jaar graag anders zien.
We geven de takenlijst rond.
Wie kan er op voorhand pompoenen snijden zodat we er later soep van kunnen
maken? Spreek even af met Petula als je kan helpen.
Ambachtsmarkt
Er was het idee ontstaan om een kerstmarkt te organiseren. Spijtig genoeg is het
praktisch niet haalbaar in december. Daarom is er besloten om tijdens de lente een
ambachtsmarkt te organiseren. We nodigen mensen uit die zelf een ambacht
beoefenen. De food en drank stands zullen door ons uitgebaat worden.
Standhouders mogen gratis deelnemen en brengen hun eigen materiaal mee, wij
voorzien tafels.
Sint maarten
Het Sint Maartenvuur zal sowieso doorgaan, ook als het OC van de GBS zou
afhaken.

Nieuws van het Schoolbestuur
Er zijn renovatiewerken in de school gestart (nieuwe plafonds in de D-blok). De
renovatie van de klassen aan de turnzaal zal starten na de herfstvakantie.
Er zijn ook plannen in de maak voor een nieuwbouw. Hier zullen 2 kleuterklassen en
een polyvalente ruimte voorzien worden.
LOK
Vanaf volgend schooljaar dienen we vervanger te zoeken voor Marc.

Varia
Helpende handen:
Als lid van het OC is het de bedoeling dat we de stem van de ouders kunnen
zijn. We zijn het niet enkel lid om geld op te halen en activiteiten te
organiseren. Uiteraard is het wel een onderdeel van onze organisatie. Als je
bij veel activiteiten aanwezig kan zijn is dit leuk maar als je eens iets mist is dit
geen ramp. Probeer toch om bij meerdere activiteiten aanwezig te zijn.
Schoolvervoersplannen:
Juni 2016:
In het begin van het schooljaar was de gemeente gestart met de herziening
van de schoolvervoersplannen. 2 weken geleden hebben we daar feedback
over ontvangen. Er zijn heel veel voorstellen en opties om de verkeerssituatie
aan te passen, maar nog weinig concrete plannen.

In de zone 30 van de Schoolstraat staan zowel dynamische als vaste borden.
De dynamische borden zijn daar dus overbodig en zullen verplaatst worden
naar de Groenstraat.
September 2016:
Sinds enkele dagen zijn de dynamische borden verplaatst van de Schoolstraat
naar de Groenstraat. Er zal een officiële inhuldiging voorzien worden samen
met de Gemeente.
Kleine verandering in de organisatie:
Om de continuïteit naar volgend schooljaar toe te voorzien zullen er nu al
enkele taken door Petula en Bart uitgevoerd worden.
Rondvraag
Dirk: De inzameling van oude kledij was vorig jaar een groot succes en we willen dat
dit jaar opnieuw organiseren. Er zal één ophaalmoment voorzien worden vlak na de
paasvakantie.
Conny: Voor de Sprookjestocht zijn we nog opzoek naar witte lakens om te
vermaken tot spookjes. Je kan ze binnen brengen bij Dirk of het secretariaat.
Anja:
Er zit nog steeds geen deftig slot op onze deur aan het berghok.
 Dirk: met de renovatie komt er een andere, deftige deur naar het
berghok die wel op slot kan.
Het rad staat niet meer op de juiste plaats. Weet iemand waar het is?
 Dirk vraagt de klusjesman om het rad te zoeken.
Marc vraagt aan de nieuwe leden (Peter, Inge D. , Marnon) of ze vast lid willen
worden van het OC. Ze stemmen alle 3 toe.

