Eksel, 10 oktober 2013

Vergadering oudercomité 10-10-2013
Aanwezig: Marc, Bart, Anja, Vinke, Ilse, Johan, Inge, Conny, Marleen, Sonja, Yuta
Verontschuldigd: Frank, Marco, Jolanda, Veerle, Stefaan, Nancy, mr. Dirk,

Verwelkoming
Nieuwe leden:
Conny Aerts Mama van Lander 1e kleuterklasje,
Inge Van Dijck Mama van Donny uit Instapklas,
Juta Kolbus Mama van Gitte 1e leerjaar
we doen nog even de rondje van de tafel voor de nieuwe leden

Post
KWB Quiz 2/11
We schrijven ons dit jaar niet in. Er zijn niet genoeg geïnteresseerden om een ploeg
te vormen.
Infoavond “Help ze niet naar de tuut” (11/10) raadzaal van de gemeente
Lezing rond gehoorschade. Indien er iemand wil gaan, wees welkom.
Infoavond “Pubers leren nee zeggen” (15/10)
Lezing rond gehoorschade. Indien er iemand wil gaan, wees welkom.
Algemene Vergadering Cultuurraad
We zijn verontschuldigd voor de vorige vergadering. Conny zit in dagelijks bestuur en
gaat ons op de hoogte houden.

Verslag vorige vergadering
Kinderopvang: aangezien dit een actiepunt is van mr. Dirk, zal hij ons volgende
vergadering verder uitleg geven. Marc maakt een afspraak met Dirk voor eventueel
verdere stappen te ondernemen en informeert ons hierover.

Projecten
Sint Maarten 9/11 zaterdag
Het belangrijkste aandachtspunt is de nieuwe locatie: aan de Tennisclub. We kunnen
de toiletten gebruiken, alsook het houten huisje. Er zullen ook nog 2 tenten geplaatst
worden. We zoeken nog helpers voor die dag alles klaar te zetten, verdere informatie
volgt.
Halloween 2013
Stand van zaken:
Het vertrek zal niet meer aan de gele poort zijn, maar via de opvang. De straten in de
omgeving zijn afgesloten, behalve de Groenstraat. Het signalisatiewagentje van de
politie zal er wel staan.
Dit jaar bieden we ook kleine zaklampjes aan bij de inschrijvingen aan zeer
democratische prijzen.
We hebben de takenlijst overlopen.
Afgelopen projecten
Infoavonden klassen
Dit jaar gebruikten we een PowerPoint presentatie. Wat zijn jullie bevindingen?
 De reacties zijn positief. De opzet mag blijven. De vele slides met foto’s werden
zeer positief onthaald.
Herfst BBQ
Zoals vorig jaar was het ook dit jaar weer een geslaagde BBQ. We merkten wel op
dat de taakverdeling niet optimaal was. Misschien dat we dit volgend jaar toch even
op voorhand bekijken?
Dag van de Leerkracht 4/10
Thema voor deze editie was Turkije. Onze leerkrachten kregen een heerlijke kebab
aangeboden. Het was die dag pedagogische studiedag zodat de leerkrachten niet
gehaast moesten eten. Ze hebben hier dan ook met volle teugen van genoten samen
met een glaasje wijn. De reacties waren zeer positief.
Voordracht LOK 9 oktober
De opkomst was vrij pover. Slechts 40 mensen waren komen luisteren. De
voordracht op zich was niet wat we er van verwacht hadden. De volgende lezing is in
maart. De oudercomités van Hechtel verzorgen deze lezing.

Varia

Er is een melding van verkeersagressie op de Groenstraat binnengekomen. Zoals
ook mr. Dirk al heeft aangekaart, is er daar een onveilige situatie. Hoe gaan we dit
aanpakken?
 We gaan samen met buurtbewoners een afspraak maken met de
burgemeester om de zaak te bespreken. Ook vragen we aan mr. Dirk of hij
de school hierin wilt vertegenwoordigen. Dit actiepunt wordt opgenomen
door Bart, na de Halloweentocht.

Rondvraag

Opvang: De gemeente wil niet meer investeren in de huidige units. Voor Hechtel is er
een PPS (private-publieke samenwerking) voorzien. Er wordt een nieuwbouw
gebouwd waarbij het gelijkvloers kinderopvang wordt. In Eksel wordt er aan de
scholen gevraagd om een lokaal ter beschikking te stellen. Het personeel zal door de
gemeente worden geleverd. Voor de Viejool is dit voorstel niet haalbaar. Het
schoolbestuur stelt voor om met de Parochie te praten. Marc neemt dit mee naar
LOK, ook mr. Dirk is daar aanwezig.
Marc vraagt aan de nieuwe leden of ze volgende keer terug komen
 Ze zeggen allemaal ja.
Besloten zitting
Voorstel is om mr. Dirk aanwezig te houden tijdens besloten zitting, omdat de meeste
zaken toch terug naar mr. Dirk worden gestuurd. Als het toch nodig is om zonder mr.
Dirk te vergaderen kan dit door op voorhand naar Marc & Bart (kan via
oudercomite@viejool.be) de vraag te mailen. Kunnen jullie tegen volgende
vergadering jullie feedback hierover geven?
 OK voor iedereen

