Eksel, 10 maart 2014

Vergadering oudercomité 10-03-2014
Aanwezig: Marc, Marleen, Bart, Anja, mr. Dirk, Ilse, Jolanda, Vinke, Johan (SB),
Karen (SB), Inge
Verontschuldigd: Nancy, Marco, Conny, Frank, Johan, Veerle, Sonja
Verwelkoming
Marc verwelkomt ons.
Gitte gaat niet meer naar de Viejool en zodoende zal Jutta niet meer in het OC
zetelen. We danken haar voor haar inzet de afgelopen activiteiten.
Nancy gaat momenteel ook stoppen. Ze heeft nog te veel andere nevenactiviteiten.
Zeker welkom aan Karen en Johan van SB. Ze gaan wat uitleg geven over het SB.
Post
Brief van de gemeente over het vrijetijdsloket. Marc probeerde dit maar er is nog een
technisch mankementje.
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.
10/03/2014: We hebben een reactie van de Burgemeester ontvangen. Op dit
moment komt er geen oversteekplaats. Verdere uitleg kan bekomen worden
bij de burgemeester. Opvolging gebeurt door dezelfde mensen.

Projecten
Kinderfuif (29 maart)
Taakverdeling heeft nog een paar open gaatjes. Anja overloopt hem even.
Dirk stuurt nog de uitnodiging door en Bart zet hem op facebook.
Familiedag (1 mei)
We willen hetzelfde concept als vorig jaar gebruiken, waarbij we ook de grote helpers
van Halloween uitnodigen. Marc zoekt nog 2 vrijwilligers om de dag mee te
organiseren. Marleen en Anja helpen Marc.
Teutentocht (18 mei)
Zal volgende keer besproken worden (6mei)
Nieuws van het Schoolbestuur
Karen en Johan geven een kleine presentatie over het SB.
SB is de inrichtende macht van onze school. Het is een VZW die gebaseerd is op
vrijwilligers. We zullen de presentatie die gegeven werd, op onze website zetten.
Varia

Rondvraag
Vorige vergadering is er een probleempje met de poetsvrouwen gemeld. Het is
besproken en onder controle.
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. Dit is opgevolgd en de ploeg neemt dit mee op. Er is
vandaag een nieuwe mama gestart.
Het Viejoolfeest is een feest ter eren van de kiezing van de naam. Het is een feest
voor de leerkrachten en de kinderen. De ouders worden wel eens gevraagd om te
helpen maar dit is echter zeer beperkt.
Dirk: de nieuwe digitale borden worden nog deze of volgende week opgehangen.
Dirk: We hebben een nieuwe schoolbus. Het is een kleiner model met 30 plaatsen.
Het vervoer voor het zwemmen zal door Stafcars verzorgd worden voor de rest van
dit schooljaar. Dit wordt in september terug bekeken. De kosten worden deels
gedragen door buscomité en deels door het gemeentebestuur.

