Goede avond iedereen,
In naam van het OC het mag ik een woordje tot jullie richten. Omdat beelden nu
eenmaal meer zeggen dan woorden willen we jullie laten kennismaken met de
werking van ons oudercomité aan de hand van deze PowerPoint.
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Het begrip oudercomité VIEJOOL toelichten, dat doe ik graag met de volgende
woorden:
Ons oudercomité is een WERKgroep VAN ouders VOOR de ouders van de kinderen
van onze school.
Een WERKgroep omdat het belangrijk is dat we SAMEN school maken. SAMEN er
voor proberen te zorgen dat iedereen zich goed voelt op de VIEJOOL: zowel
leerlingen, leerkrachten als ouders.
VAN ouders VOOR ouders: voor de VIEJOOL is het belangrijk te weten wat er leeft
onder jullie. Soms is het makkelijker om een collega-mama of papa aan te spreken.
Daarom willen we een brug vormen tussen jullie en de school, zeker voor de zaken
die meerdere leerlingen aanbelangen.
Ook heb je binnen het oudercomité de uitgelezen kans om nieuwe mensen te leren
kennen.
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Wat doen we nu concreet:
een zevental keer per jaar houden we een overlegmoment: op deze momenten is
de directie of zijn vertegenwoordiger aanwezig. Op die manier willen wij u
informatie & advies geven over diverse onderwerpen en problemen waarmee
kleuters, schoolgaande kinderen en hun ouders te maken hebben. We proberen
samen op een constructieve manier van gedachte te wisselen.
De verslagen van deze vergaderingen worden eveneens op de site gepubliceerd.
Een school heeft altijd noden, die niet dadelijk kunnen worden vervuld. Vandaar dat
het oudercomité elk jaar de opbrengst van verschillende activiteiten aan de school
schenkt.
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Deze activiteiten zijn onder andere onze Halloweentocht, het kerstontbijt, de
kinderfuif,
en sinds enkele jaren verzorgen we het teutenhuis voor de teutentocht. Op deze
manier laten we ook ons goed hart zien voor de MS-liga.
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Samen met de directie en de leerkrachten proberen wij dan één of meerdere van de
noden op te lossen.
Enkele voorbeelden van de laatste jaren: fluovestjes
smartborden
turn T-shirts,
tussenkomst speeltuigen,
inrichting van de klassen
tussenkomst schaatsen
tussenkomst nieuwe banken…
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Jullie kunnen de leden van het oudercomité terugvinden op de website van de
school en in de infobrochure.
We zouden ook graag hebben dat er van elke klas - zowel bij de kleuters als bij de
leerlingen - minstens één iemand zich geroepen voelt om in het oudercomité te
zetelen
Voor éénderwelk probleem, advies of tip: spreek ons zeker aan: aan de poort, via
telefoon, via mail, privéberichtjes facebook enz..
Tijdens onze activiteiten dragen de leden van het oudercomité onze T shirts, spreek
hen zeker aan.
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Je kunt ons op verschillende manieren bereiken en volgen.
Via de site van school kan je doorklikken naar het oudercomité.
Mailen kan naar …..
Sinds kort zijn we ook actief op Facebook en kan elke facebooker ons volgen.
Probeer ook steeds onze evenementen op Facebook te delen. Op die manier
kunnen we veel meer mensen bereiken.
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Naast nieuwe leden zijn wij ook steeds op zoek naar mensen die op één van onze
activiteiten een handje willen toesteken.
Wanneer dadelijk jullie naar de klasjes gaan, geven we jullie een infobrochure met
daarin een inschrijvingsformulier voor nieuwsbrieven en ons te vervoegen bij het
oudercomité. Gelieve dit in te vullen en terug te bezorgen het aan de klasleerkracht
op het einde deze info-avond of in de loop van de week.
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