Eksel, 11 september 2013

Vergadering oudercomité11-09-2013
Aanwezig: Marc, Nancy, Bart, Anja, mr. Dirk, Vinke, Ilse, Johan
Verontschuldigd: Frank, Marco, Jolanda, Veerle, Marleen, Sonja, Stefaan, Conny
Verwelkoming
Marc heet ons welkom op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. Een
hartelijke welkomst aan de nieuwe vrijwilligers Ilse en Vinke
Post
Post van de cultuurraad. Johan heeft ons aangemeld.
Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
Projecten
Minaraad (Milieu en Natuurraad van Vlaanderen)
We waren vroeger ingeschreven, maar zijn hiermee gestopt wegens niet boeiend
genoeg. Blijkbaar is de formule veranderd en is het misschien wel terug interessant.
Onderwerpen die aan bod zijn geweest: bus, afval ophalen, ...
Voordracht LOK 9 oktober
Onderwerp is Multimedia en opvoeding. Woensdag 9 oktober in de Geer (om 19.00
klaarzetten). Van ons wordt er verwacht om stoelen klaar te zetten en drank te
serveren (GBS heeft het vorig jaar gedaan, dus nu onze beurt).
Helpers: Anja, Ilse, Vinke, Marc
Halloween 2013
Datum voor Halloween is donderdag 31 oktober. Oorspronkelijke datum was niet
goed omdat:
 Het nog ver weg van Halloween zelf is
 uur is niet verzet
 andere activiteiten in Eksel (The Tigers)
 zondag was vorig jaar niet 100% (wegens de dag nadien te moeten werken)

Daarom is er voor gekozen om het op Halloween zelf te doen
 Wijchmaal doet de tocht op 26/10
 1 november is ook vrijaf
 geen school die week geeft ons wat meer tijd op voorhand
 op 31 oktober zelf is enkel klaarzetten van het bos vanaf 8 uur
Hoofdvergadering Halloween in volgende OC vergadering (uitnodiging volgt).
Kleine puntjes die aangehaald zijn:
 Indeling van de school wordt anders, ook het vertrek.
 Borden van Halloween zijn nog niet geregeld, Marc zal nog eens polsen
 Geen pompoenen uithollen dit jaar.
 Eten voor de helpers ging niet vlot. Zowel te weinig tijd als extra volk zorgen
voor toezicht
 Opruim, is veel naar container park gegaan. Misschien ook een container
plaatsen?
 Terug vraag naar Chili Concarné. Sponsoring door Barbelicous? Marc gaat dit
vragen.
 Er was niet veel van de muziek te horen. Bart vraagt aan juf Linda of Pieter
iets wil/kan doen.
 Fotograaf: Dirk vraagt aan Gitta
 Anja vraagt om met Bart samen te zitten voor indeling, is geen probleem.
 Iedereen verkleden van helpers op school
 Plaatsing van nieuwe 380V aansluiting in printruimte
Afgelopen projecten
Viejoolcafé opendeuravond
Vrij goede opkomst. Exacte opbrengst moet nog bezien worden. Vroeger
berichtgeving voor klaarzetten graag... Marc neemt dit op zich.
Varia
Infoavond 2e leerjaar: (16/09) om 20.00u
Bart zal dit doen.
Infoavond 1e leerjaar: (02/10)
Nancy doet dit. Bart stuurt het materiaal door op voorhand.

Aanwezigheid leerkrachten op OC
Er is besproken met Dirk of er nog leerkrachten aanwezig moeten zijn. Voor ons is
het belangrijkste dat directie of vervanging aanwezig is.
Veiliger Internet voor 5e en 6e
In lijn met de multimedia en opvoeding van LOK brengt Bart training Veiliger Internet
aan, gratis aangeboden door Belgacom en Microsoft. Deze training richt zich naar
kinderen van 5e en 6e leerjaar, over verantwoord gebruik van internet. Iedereen
reageert positief.

Rondvraag
Marleen: Fruit / koek is niet eenvoudig te combineren met de tijd die er is op
woensdag na het zwemmen.
 Dirk bekijkt dit.
Madelon: De huidige rubriek in de schoolkrant (Ouders informeren ouders) werd tot
vandaag geschreven door Madelon en Sonja. Met hun afscheid moet er vervanging
voorzien worden. Wie voelt zich geroepen om mee te schrijven voor de schoolkrant?
(3 keer per jaar, Kerst, Pasen en zomervakantie)
 Bart neemt dit mee op samen met website en Facebook
Marc: Facebook pagina. Iedereen graag liken en delen. De verspreiding van
activiteiten gebeurt heel snel.
Bart: Is er veel reactie gekomen op de vraag om e-mail adressen te verzamelen?
 Niet massaal maar toch wel wat.
Vraag aan Vinke en Ilse: is het wat meegevallen en wil jij volwaardig lid worden het
oudercomité?
 Vinke en Ilse willen dit beide doen.
 Bart voegt ze toe op website en folder
Anja: zwemmen is begonnen, en gebeurt regelmatig dat er 3 kindjes op 1 stoel zitten
in de bus. Dit mag en kan niet. Dirk zegt dat het inderdaad is gebeurt maar mag niet
meer gebeuren... Er wordt gevraagd aan ouders voor mee te rijden? Of eventueel de
helpers?
Oplossing in de maak.
Anja: oude foto van juffen en meesters.
 Meester Johan is er mee bezig.
Schoolbus is hersteld, ochtend en avond toer + korte ritten. Verdere uitstappen
gebeuren via Stafcars. Er komt nog een brief van het bus comité.
Dirk: herfst BBQ. Dirk stuurt takenlijst door.
Opvang, gemeente wil af van de hop-units. De opvang in Hechtel wordt een PPS
(private-publieke samenwerking), nieuwbouw in appartement vorm. In Eksel wordt er
aan de scholen gevraagd om een lokaal ter beschikking te stellen, personeel door
gemeente geleverd. Niet echt haalbaar bij ons. Het schoolbestuur stelt voor om met
de Parochie te praten. Marc neemt dit mee naar LOK, ook Dirk is daar aanwezig.
Wordt vervolgd…
Besloten zitting

