Eksel, 04 februari 2014

Vergadering oudercomité 04-02-2014
Aanwezig: Marc, Marleen, Bart, Anja, Frank, Johan, mr. Dirk, Ilse, Veerle, Sonja
(later)
Verontschuldigd: Inge, Nancy, Conny, Marco, Jolanda, Vinke, Juta
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Post

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?
25/11/2013: 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.
04/02/2014: op 7 januari hebben we een onderhoud gehad met de
burgemeester. Hij zag inderdaad ook in dat er een probleem is. Hij neemt dit
actiepunt mee in de verkeerscommissie van februari.

Projecten
Kerstontbijt 15 december
Er waren 243 mensen ingeschreven. De opbrengst was ongeveer hetzelfde als in
2012, dit doordat er een aantal zaken aangekocht zijn. Onze Meneer konijn actie
heeft ongeveer 75 euro opgebracht. We hebben dit verdubbeld en zo 150 euro aan
de actie geschonken.
Dikke proficiat aan de werkgroep.
Dinsdag 7 januari nieuwjaarsreceptie
De avond was zeer geslaagd, lekker eten en leuke act van het OC.

Vrijdag 31 januari kienen
De eerste indruk is algemeen positief. De volledige opbrengst is nog niet bekend. Er
waren meer deelnemers als vorig jaar.
Kinderfuif (29 maart)
De takenlijst is al klaar. Hij zal volgende OC vergadering ingevuld worden. De
werkgroep is al bijeen gekomen. Het thema is Glitter en Glamour. Een aantal dingen
die uitgevoerd gaan worden: en rode loper, bodyguards, fotograaf, ...
Teutentocht (18 mei)
De eerste vergaderingen met de organisatie hebben plaatsgevonden. Op dit moment
moeten we onze sponsors aanspreken. Het Gazetteke moet binnenkort ingevuld
worden. Lommel doet dit jaar niet mee. Hierdoor mogen we ook sponsors van
Lommel aantrekken.
De focus zal dit jaar op familie liggen. De fietstochten zullen iets kleiner zijn, ze
hopen zo op meer gezinnen die meedoen. Op onze locatie gaan we dit jaar ook
frietjes met stoofvlees en vidé aanbieden alsook pannenkoeken met suiker. Vorig
jaar kregen we de reactie van een aantal deelnemers dat ze graag in de late
namiddag een meer volwaardige maaltijd dan hotdogs wilden. Ze zakten hierdoor
dus ook af naar andere locaties. We willen dit opvangen met ons aanbod frietjes. Er
is ook gevraag om een 10tal namen en telefoonnummers door te geven. Deze
personen zullen even gecontacteerd worden van zodra de folders zijn rondgedragen.
Ze hopen hiermee het voorval van vorig jaar te vermijden of sneller te kunnen
detecteren.
Nieuws van het Schoolbestuur
We hebben in januari met een aantal OC leden met het schoolbestuur
samengezeten. De vergadering verliep heel constructief. Er is overeengekomen om
dit twee maal per jaar te doen. Een eerste keer in het begin van het schooljaar en
een tweede keer in maart of april. Het SB heeft de werking van de
schoolgemeenschap uitgelegd. Op 10/03 komt het SB de werking van zichzelf, de
scholengemeenschap en het Comité Afgevaardigde Schoolbestuur
Schoolgemeenschap (CASS) uitleggen aan alle OC leden. Vragen van OC leden
kunnen tijdens die vergadering gesteld worden. Ook is het mogelijk om op voorhand
vragen door te sturen naar Marc. Het SB had het voorstel om iemands van het OC af
te vaardigen in het SB. We zijn hier niet op ingegaan omdat er een aantal zaken
worden besproken die ons niet aanbelangen. Wel is er afgesproken dat eerst het OC
op de hoogte wordt gebracht van belangrijke informatie. Deze informatie dient
uiteraard met een bepaalde graad van vertrouwelijkheid behandeld te worden. Ook
zal een nieuw agenda punt aan onze vergadering worden toegevoegd “Nieuws van
het schoolbestuur”. Dirk zal dit puntje voor zijn rekening nemen.
Er is ons ook even kort de nieuwe visie van het ministerie uitgelegd: “bestuurlijke
schaalvergroting”. Dit kan voor de school gevolgen hebben maar exacte invulling is
nog niet bekend.
Varia

Een aantal ouders hebben gemeld dat er problemen zouden zijn met de
poetsvrouwen. Ze beginnen al de wc’s te poetsen terwijl de kinderen nog les hebben.
Als bv Mr Koen zegt dat ze wel naar het toilet mogen gaan, worden ze toch nog door
de poetsvrouw tegen gehouden. Dit geeft uiteraard verwarring voor de kinderen.
Er zijn een aantal problemen geweest in het 6de leerjaar. Meester Dirk en Juf
Alexandra hebben met de kinderen gesprekken gevoerd, zowel in groep als
individueel, in samenspraak met het CLB. Ook de ouders werden hierbij betrokken
en op de hoogte gebracht. Wat de zeeklasse betreft : er wordt voor voldoende
begeleiding gezorgd.
Indien er toch nog problemen, vragen of opmerkingen zijn kan dit met Meester Dirk
besproken worden.
Rondvraag
De doorlichting is geweest, zijn er al uitslagen?
Het volledige verslag is er nog niet, het resultaat is al gedeeltelijk gekend. Het
algemene beeld is goed. De aandacht lag deze keer op wiskunde en
wereldoriëntatie. Op dit laatste onderwerp krijgen we een tekort. Dit ligt aan het
gebruik van de leerplannen en niet de lessen zelf of methodes. Deze inspectie was
heel hard gericht op leerplannen en de documentatie ervan. Het gevolg van dit tekort
is dat we 3 jaar de tijd krijgen om dit op te lossen. Dan komen ze terug voor dit
opnieuw te bekijken.
Veerle: Ik wil graag even mijn welgemeende chapeau uiten voor de manier waarop
de school de opvang van de leerlingen van 6e heeft verzorgd. Doe zo voort.
Dirk: Het nieuwe rapport is nu een aantal keren gebruikt, zijn er reacties?
De meningen over de spreiding gegevens (klasbeeld) van de klas zijn mening
verdeeld onder ons. De leerkrachten willen dit toch graag behouden. Voorlopig zal
het dus in het rapport blijven. Dit zal nog verdere geëvalueerd worden en kan
misschien op termijn eruit gehaald worden.
Anja: ik heb een gsm inzameling actie gevonden. Er worden desktops, laptops, ...
aangeboden in ruil voor de gsm’s. Is de school hierin geïnteresseerd?
Een inzameling van inktpatronen en elektronisch materiaal doen we al. Gsm’s vallen
hier ook onder.
Ilse: Er zijn problemen gemeld uit de eetzaal. Het lijkt een beetje alsof er altijd wel
iemand geviseerd moet worden ook als ze allemaal braaf zijn.
Dirk neemt dit mee op.

