Eksel, 25 november 2013

Vergadering oudercomité 25-11-2013
Aanwezig: Marc, Marleen, Sonja, Bart, Anja, Frank, Marco, Johan, Jolanda, mr. Dirk,
Ilse, Conny, Vinke, Juta
Verontschuldigd: Inge, Nancy, Veerle
Verwelkoming
We heten de schepen van kinderopvang Nele Lijnen welkom. Ze zal toelichting
geven bij het project kinderopvang.
Het hele concept rond de kinderopvang kadert in een groter geheel dan enkel een
overleg over lokale plaatsen. Over de laatste jaren zijn er meer kinderen bijgekomen
in de opvang, zodat er al met wachtlijsten moet gewerkt worden. Ook is de
maximumcapaciteit bereikt. Welke beslissingen er ook gaan genomen worden, er
mag niet aan de kwaliteit geraakt worden. Dit houdt onder andere in dat er zo weinig
mogelijk gebruik wordt gemaakt van busvervoer, dat het een kwaliteitsvolle plaats is
voor de kinderen (niet zomaar containers) maar ook een kwaliteitsplaats is voor de
begeleiders.
De herziening van de opvangplaatsen moet een duurzaam project zijn. Hierbij is het
niet realistisch om op 2 plaatsen te gelijk een nieuwe opvang op te richten.
Er is expliciet gekozen voor opvang op 2 plaatsen, zodat de opvang vanaf de school
te benaderen is zonder (of met miniem) gebruik van busvervoer.
Aangezien de grond in Hechtel al eigendom is van de gemeente, was het een
logische beslissing om die bouw eerst te starten. Om de financiering rond te krijgen is
er geopteerd voor een PPS (private publieke samenwerking), waarbij er
appartementen boven de opvang worden opgericht. Er is nog geen bouwpartner
gekozen, maar eerste selectie rondes zijn al wel gestart
Voor Eksel ligt de zaak iets gecompliceerder. Wegens de hoge huurprijs voor de
containers, is dit geen oplossing op langere termijn. Er kwam ook de vraag vanuit het
bus bestuur om de schoolbus zo weinig mogelijk te gebruiken. Hieruit is voort
gekomen dat aan de 2 scholen gevraagd is om elk een opvangplaats te voorzien. Er
is sprake geweest om de containers over te kopen, maar dit is contractueel niet
mogelijk.
Op dit moment kan Nele Lijnen geen verdere concrete informatie geven. In de loop
van volgende week vallen er nog enkele cruciale beslissingen die pas
gecommuniceerd worden wanneer ze finaal zijn.

Opvangen kunnen onder 3 verschillende statuten vallen: Gesubsidieerde, erkende,
gewone
Gesubsidieerde wordt door de overheid betaald, wij vallen niet onder deze categorie.
Erkende opvang krijgt van K&G criteria opgelegd. Dit is een soort kwaliteitslabel
enerzijds en geeft anderzijds de mogelijkheid om de ouders een fiscaal attest aan te
leveren.
Gewone opvang kent geen criteria van K&G, waardoor er geen kwaliteitslabel op is,
maar uiteraard ook geen fiscale attesten mogelijk zijn.
We zijn nu een erkende opvang, en de doelstelling is om deze erkenning the blijven
behouden.
Vragen van OC:
Tot wanneer blijft de opvang hier in de huidige manier van werken?
 De originele datum was een ideale streefdatum die absoluut niet vast lag.
We weten dat 1 januari niet haalbaar is. Het contract van de units loopt af
in de zomer. Het plan is dus om het nieuwe schooljaar met een nieuw
project te starten
Al jaren geleden was er sprake van 1 opvang. Waarom is dit nu afgeschoten, enkel
voor de bus?
 Vooral voor afstand. Waar ook de opvang is, er zal altijd minstens 1 groep
kinderen zijn die met auto/bus gebracht moeten worden. Ook ga je zo in de
opvang zelf groepen creëren.
Kan het niet efficiënter zijn om 1 gebouw te onderhouden, stoken, … t.o.v. 2
gebouwen?
 Er zijn een aantal voordelen, maar enkel een financieel voordeel is niet
genoeg om de eindbeslissing te maken. Kwaliteit moet steeds voorop
staan.
De oplossing die voor Eksel in de maak is, zal tijdelijk zijn van aard?
 “tijdelijk is ondefinieerbaar”. Er zijn middelen voorzien om op termijn een
nieuwe opvang voor Eksel ook te bouwen. In 2014 zal er in Eksel een
onderzoek plaatsvinden naar de noden en behoeftes binnen de
deelgemeente (o.a. ook parochiecentrum, bib, kinderopvang, …). Pas
nadien kan er beslist worden wat er mogelijk is
Het is wel de bedoeling om op termijn 1 opvang voor Eksel te zoeken? Wat met een
locatie tussen de 2 scholen in? Of verhuizen naar de GBS? Dan worden onze
kinderen verplicht om met een bus naar de opvang te gaan terwijl het standpunt van
de bus was om die niet te gebruiken.
 Busvervoer is niet uit te sluiten, maar het is wel de bedoeling om zo weinig
mogelijk gebruik er van te maken.
Wat met kinderen die naar een andere school gaan, buiten de gemeente? Bij welke
school moeten ze inschrijven?
 Deze zullen op individuele basis bekeken worden.
Waarom worden er nog werken gedaan aan een opvang locatie die toch zeker
gesloten wordt?
 Dit is waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen.

Er gaan geruchten dat de bib naar het parochiecentrum verhuist. Is dit nog een optie
of al een concreet item?
 Er is nog niets concreet vastgelegd. Alles hangt af van het onderzoek
gepland voor volgend jaar.
Wanneer krijgen alle ouders inlichtingen?
 Van zodra dat er iets concreet is volgt er communicatie. Een exacte datum
kan nu nog niet gegeven worden, maar in de komende week zal er
duidelijkheid zijn over de datum van communiceren.
Wat met vakantie? Zal het gewoon doorgaan op schoolregime (2 locaties) zodat de
ouders de keuze krijgen?
 Kans is reëel dat er tijdens de vakantie maar 1 locatie open is om zo meer
efficiëntie kunnen boeken
Wat gebeurt er met de bus? Die wordt op dit moment ook gebruikt voor vervoer van
thuis naar school?
 Er blijft 1 bus voor beide scholen, georganiseerd vanuit het schoolbus
comité.
Wanneer we de huur voor de containers niet meer moeten betalen, kan dat geld dan
gebruikt worden voor een goede kwalitatieve bus? Op deze wijze kunnen we de bus
perikelen oplossen?
 Die gelden kunnen niet aangesproken worden voor een nieuwe bus. Het
gaat hier niet over een mobiliteitsprobleem maar om een
kwaliteitsprobleem op de opvang.

Post
Op 21 december is het weer Kerstmarkt in Hechtel. We nemen dit jaar niet deel.
Er is een mail van het VCOV. Ze vragen om namen en contactgegevens van onze
OC leden door te geven om op de hoogte te blijven. Is het nodig dat we iedereen
vermelden? Een unanieme beslissing verteld ons dat enkel het klein bestuur wordt
doorgegeven en dat interessante mails worden doorgestuurd naar iedereen. Bart
neemt dit op.
Verslag vorige vergadering
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.

Projecten
Halloween 2013
Het totaal aantal deelnemers bedroeg dit jaar 1100 mensen. Eindopbrengst was
goed en ligt binnen verwachtingen We overlopen nog enkele zaken die al besproken
zijn in het Halloween comité:
 Het opsplitsen van de kleutertocht en de griezeltocht is een goed idee.
Wachten zal nooit uitgesloten worden, maar we hopen het op deze manier
tot een minimum te beperken.
 Het afroepen met de computerstem is zeer duidelijk. Volgend jaar neemt
Bart de inschrijvingen voor zijn rekening, waarbij de computerstem vanaf
het begin zal gebruikt worden. Ook gaan we een systeem uitwerken om op
voorhand in te schrijven via de website.
 Het opruimen ging zeer vlot dankzij de vele handen. Dankjewel!
 We gaan het jeneverhuisje en/of eten verplaatsen zodat het niet meer
langs de vertrekdeur staat.
 Er was onduidelijkheid over de mogelijkheid tot roken. Volgend jaar gaan
we een plaats buiten het afdak voorzien voor rokers.
 Een loterij is niet haalbaar en wordt dus afgeschaft.
 We gaan een blad ophangen met de melding dat lampen niet toegestaan
zijn enkel. Enkel de kleine lampjes die aangeschaft kunnen worden zijn
toegelaten.
 Waren er genoeg routebeschrijvingen? Er waren er 350 stuks geprint en er
was nog meer als genoeg overschot. Ook de QR tag kende gering succes.
 De Blonde Ter Dolen moest worden bijgehaald.
 Na de tussenstop plannen we enkel nog activiteiten die weinig opruimen
vergen.
 Er moet een afvalcontainer op school komen (containerpark is gesloten de
dag nadien).
 De editie 2014 zal doorgaan op 31 oktober.
 We gaan eind mei al samenkomen met het Halloweencomité. De
bedoeling is om al met de sponsors te beginnen en de poster/flyers op tijd
af te hebben.
 Bij het af roepen was het zeer duidelijk wanneer er volgende bericht kwam:
“groep X mag binnen 5 minuten vertrekken, groep Y mag zich klaarmaken
voor vertrek”. Het systeem dat Johan gebruikte was zeer goed en zal
herhaald worden. Ook is het belangrijk om de kleur van de bonnetjes mee
af te roepen (er was enige verwarring tussen heksentocht <> kleutertocht
<> sprookjestocht).
 Er moet meer choco zijn voor in de heksentocht.
 Kunnen de warme dranken terug bij de koude dranken geplaatst worden?
 Kristof wil mee helpen in het Halloween comité.
 Het afroepen voor het vertrek van de sponsors was wat verwarrend.
Misschien een idee om het als een “VIP behandeling” aan te prijzen?
Sint Maarten 9/11 zaterdag
Opkomst was te pover wegens het slechte weer. Eindopbrengst is nog niet gekend.
Indien de opbrengst negatief is, moet er oplossing gezocht worden om dit verschil

weg te werken. Mogelijkheid is om de opbrengst van een volgende editie met die van
dit jaar bij te passen. Ook is er geopperd voor een gezamenlijke 30+ fuif te
organiseren met als doelpubliek de ouders van beide scholen. Wat de uiteindelijke
oplossing wordt zal bij de eindafrekening worden geëvalueerd.
Kerstontbijt 15 december
Sinds 2006 zijn de prijzen hetzelfde gebleven en is ons aanbod uitgebreid (spek,
eieren etc. zijn er bijgekomen). Daarom wordt de prijs vastgelegd op 8 Euro voor
volwassenen (met een gratis glaasje cava) en 4 Euro voor kinderen
Zijn er nog mensen geïnteresseerd om in de werkgroep kerstontbijt te stappen?
 Juta wil het kerstontbijt comité vervoegen
De werklijst wordt rondgegeven. Er is hulp nodig op zaterdag om alles klaar te zetten
(meer dan 150 couverts). Op zondag kunnen de gasten komen ontbijten in 2 shiften.
Er zijn een aantal zaken die slecht last minute klaargezet kunnen worden. Hierdoor
beginnen we al om 07.00u ’s morgens. Uiteraard volgt er na het ontbijt ook nog de
opruim.
Dinsdag 7 januari nieuwjaarsreceptie
We vragen aan Dirk wat hij dit jaar graag gewenst had.
Vrijdag 31 januari kienen
De kienavond wordt door de leerkrachten georganiseerd. Er zijn slechts een paar
mensen van het OC nodig voor de tombola.
Varia
Er is mail van Karin Kerkhofs. Vorig jaar idee was er de vraag tussen de OC leden en
het kernbestuur van het schoolbestuur enkele gedachten uit te wisselen over de visie
van de Viejool. Dit is een actie die we zeker ondernemen,
Rondvraag
Marleen & Anja: er is veel schade aan het dak van de secretariaatsblok door
waterschade. Is er hier gevaar?
 Het is op dit moment is het enkel een slecht uitzicht maar er is geen verder
gevaar. De renovatie van het dak is aangevraagd bij AGEON. Binnen de 4
maanden moet er uitsluitsel zijn over dit dossier.
Anja: de viool aan de witte poort is al geruime tijd stuk. Wordt die nog vervangen?
 We zijn op de hoogte van het probleem, en hebben dit aangekaart. Dirk
stuurt nogmaals een herinnering.
Vinke: in een vorige vergadering was er sprake van een te korte pauze voor het
eerste studiejaar wanneer ze gaan zwemmen de schoolbus. Is hier nog iets aan
gedaan?
 Er is nog geen oplossing voor dit probleem.

Dirk wil ons graag officieel bedanken voor
o De lekkere kebab geserveerd op Dag van de leerkracht.
o Halloween. Niet alleen voor de financiële bijdrage die er uit vloeit,
maar ook voor inzet en tijd en moeite die genomen zijn. Dirk toont
ons zijn grote bewondering en is ons heel dankbaar.
o Het gebluste Sint Maartensvuur.
o De hulp tijdens de Grootouderdag van de kleuters afgelopen vrijdag.
Verder heeft Dirk nog wat hulp nog nodig voor de bladeren op te ruimen. Hij richt zich
hier tot alle ouders en er zal nog communicatie hierrond komen. Op 7 december wil
Dirk deze actie uitvoeren
Na de kerstvakantie volgt er een doorlichting van de inspectie. Er zijn al gesprekken
geweest met coördinerend directeur van de scholengemeenschap. Deze doorlichting
heeft als doel de kwaliteit van de Viejool omhoog te halen/ hoog te houden.

