Eksel, 22 november 2016

Vergadering oudercomité 22/11/2016
Aanwezig: Marc, Anja, Bart, mr. Dirk, Petula, Conny, Mario, Niels, Susan (later),
Marnon (later), Inge Dolders, Inge van Dijk
Verontschuldigd: Nienke, Johan, Ilse, Peter
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Post
Verslag vorige vergadering
Zone 30 in de Schoolstraat: Het bord is terug geplaatst. De andere gevraagde
aanpassingen zijn nog niet gebeurt.
Projecten
Halloween
Inschrijvingen: dit jaar hadden we 1500 deelnemers
Prijs buurtbewoners: Jochen van Buel heeft gewonnen. Er zal een fles Jenever en
snoepzakjes voor de kinderen afgegeven worden.
 Bart maakt een brief voor alle buren met die melding. Er zal ook een
vermelding in de Viejoolkrant komen.
Marc wilt iedereen bedanken en proficiat wensen, er is enorm hard gewerkt. Het was
weer een editie waar we fier op mogen zijn.
Enkele opmerkingen:
 Kleine flesjes water voorzien voor overdag, dit geeft minder verspilling.
 Omwisselen van ‘zware’ taken (bv nadars) op de dag dat er meer volk is.
 Workshop “Gekke pruiken maken”: we zullen deze in januari volgen.
 De leerlingen van het 1e lj tot en met het 3e lj is een doelgroep die we
missen… Misschien een griezelverhaal in het bos? Randanimatie op school?
 OCMW: De kinderen hebben de actie enorm geapprecieerd.
 Snoepzakken zijn goed verkocht
 Het nieuwe vertrek uur voor Sprookjesbos is goed en zal behouden blijven




Ook Dirk is heel fier op deze activiteit, niet alleen voor financiële steun maar
ook voor de uitstraling van de school. Hij is ook blij dat er geen incidenten zijn
geweest.
Inge tickets geven voor haar gasten op de B&B? We gaan haar ook zeker
uitnodigen voor het kerstontbijt. Inge kan spijtig genoeg niet, maar
apprecieerde de uitnodiging enorm.

Sint Maarten
De opbrengst en opkomst was goed en het vuur ging door op een mooie locatie. We
gaan deze activiteit waarschijnlijk volgend jaar niet meer organiseren. De activiteit is
te snel na Halloween.
Kerstontbijt
Voorbereidingen zijn begonnen. Takenlijst gaat rond + mail

Nieuws van het Schoolbestuur
Verbouwingen zijn bezig en zitten op schema.
Volgende project is de nieuwbouw van 2 kleuter klassen + polyvalente ruimte. Een
aantal van deze kosten zal de school zelf moeten bekostigen. De donatie van het OC
zal dan ook naar de verbouwingen gaan ipv smartboards. De bouwplannen zullen
tijdens volgende OC vergadering getoond worden.
LOK
Varia
Rondvraag
Bart:
Om hoe laat moet er een leerkracht aanwezig zijn aan de gele poort ’s
ochtends. Staat die er nu alleen of terug met 2 om kleuters naar de speelplaats te
brengen?
 de leerkracht moet om 8.25u aan de poort staan. Er staat aan elke poort
een leerkracht alsook op elke speelplaats
Hoe zit het nu met de drank in de eetzaal? Als ouder wordt je nu eigenlijk verplicht
om drank aan te schaffen via de school. Is het een idee en mogelijkheid om af te
stemmen met GBS en opvang?
 De regeling is ingevoerd omdat er grote verschillen zijn wat kinderen
meebrengen. (sommige water, sommige sportdrank, sommige ice-tea)
 Er komen ook richtlijnen van de bevoegde instanties om water te
promoten.
 Het is misschien een idee om water op de bank toe te laten zodat ze een
hele dag door kunnen drinken?
 Is het mogelijk om toch nog drank te laten meenemen? Bijvoorbeeld
hetzelfde assortiment als verkocht wordt?

 Het zal besproken worden met de leerkrachten en feedback zal volgen.
Conny:
Wat is de stand van de inventaris. Wie zet de extra aangekochte zaken erop?
 Bart bekijkt dit
Er is een grote kookport die niet meer gebruikt kan worden voor eten.
 Er is acte van genomen
Waarom doen we geen andere activiteit met het OC van de GBS? Misschien
kunnen we eens samen zitten om met hen om te kijken wat er mogelijk.
(bijvoorbeeld een wandeltocht)
 Dirk: ik wil dit heel graag, maar nodig mezelf en Kris ook even uit aub.
 Het is een goed idee om te brainstormen. Marc maakt een afspraak.
Dirk:
Er ligt nog wat materiaal van Halloween (doodskist, generator, matras, …).
Mag dit weg nu er een container staat?
 Alles behalve generator mag weg.
De oven: Wat moet ermee gebeuren? Als die niet gebruikt wordt/kan worden
liefst weg.
 Genoteerd
Dirk haalt ook het punt van drank in de eetzaal aan.
 Zie punten bij rondvraag Bart
Schoolfeest: het Foute schoolfeest. Om 16.00 beginnen we met het
schoolfeest en nadien aansluitend een fuif voor de ouders. We mankeren nog
wat expertise. We zoeken nog wat mensen die mee willen nadenken…
 Genoteerd. Toch enkele zaken om over na te denken:
o De tijd tussen schoolfeest en party moet gebruikt worden voor bv
Heras hekken te zetten.
o Security.
o Tenten plaatsen zoals met Halloween?
o Als de fuif aansluit aan het schoolfeest is het moeilijk om ervoor te
zorgen dat iedereen inkom betaald.
o Helpers? (zeker tot in de vroege uurtjes) Denk ook aan afbraak de
dag nadien!
Petula:
Wat is het thema van de kinderfuif? Dan kan dit al in de Internetgazet
geplaatst worden.
 Glitter en glamour
Vechten op de speelplaats van de lagere school. Is het voor te spelen of niet?
Stampen bij elkaar, omduwen, …. Het gaat ver.
 Dirk neemt het mee.
Krentenbaard: als extra preventief middel de handen ontsmetten met alcogel?
 Dirk neemt het mee

