Vergadering oudercomité donderdag 31 januari 2019
Aanwezig: Mieke, Birgit, Ann, Laïla, mevr.Ria, juf Veronique, juf Evelyne, Greet, Annelise, Anissa,
Joke, Koen, Geert, Hendrik, Diederik,Sofie, Nathalie T, Nathalie Le B., Nathalie VH
Verontschuldigd: Hicham, Rena, Stijn, mevr.Kristien

1. Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen
2. Evaluatie vorige activiteiten
o
o

Kersthappening 20/12/2018:cfr.evaluatieformulier: De kersthappening werd door
iedereen als een groot succes ervaren, met dank aan Geert voor de organisatie.
Berenactie Verkeer 16/01/2019: De beren, dankzij Greet in een fluovestje gestoken,
blijven jong en oud bekoren! Voor de veiligheid van de kinderen blijft het wel zeer
nodig op regelmatige tijdstippen deze actie te herhalen. In de toekomst verdient
ook de verkeerssituatie in de Kerkhofstraat onze aandacht.

3. Werkgroep Schoolfeest
o
o
o
o
o

Het programma wordt toegelicht door Birgit en juf Evelyne.
Het schoolfeest staat gepland op vrijdag 8/02, van 15.30 tot 18.30u.
Op het programma staan een springkasteel, allerhande spelletjes georganiseerd
door de leerkrachten, schminksessies, knutselateliers…
Als versnaperingen worden hotdogs voorzien, chips, frietjes, pannenkoeken, gebak
(de taartenwedstrijd), snoepzakjes…
Er hebben zich reeds heel wat ouders van het oudercomité gemeld om mee de
dranktoog en het hotdogkraam te bemannen en mee te helpen bij opbouw en
afbraak.

4. Werkgroep Paasontbijt
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Het paasontbijt staat gepland op zondag 31/03/2019, van 9u tot 11 u.
Ouders en kinderen worden uitgenodigd voor een gezellig samen zijn, waarbij de
ouders in alle rust kunnen genieten van hun ontbijt (buffet)terwijl de kinderen (na of
tijdens het eten) kunnen deelnemen aan kinderanimatie.
Er worden plaatsen voorzien voor 200 à 225 personen, snel inschrijven is de
boodschap!
Stoelen en tafels zijn reeds besteld via juf Ria, Geert zorgt voor extra thermossen.
“Save the date”: De affiche is net verstuurd.
De werkgroep “paasontbijt” neemt de verdere organisatie op zich onder leiding
van Marjan.
Er wordt reeds rondgevraagd wie kan komen helpen:
zaterdag 30/3 (15utot18u): Laïla, Tine, Hendrik, Greet, Annelise, Joke, Nathalie,
Birgit, Mieke, Sofie
zondag 31/3 (8.30 tot 12.30u): An, Tine, Greet, Annelise, Anissa, Joke, Geert,
Nathalie T, Birgit, Mieke, Sofie

5. Werkgroep Verkeer
o
o

o

Greet geeft een korte toelichting over de Victorpoppen (aangekocht door het
oudercomité) en de actie rond het vinden van Gemachtigde opzichters.
Het oudercomité heeft 4 Victorpoppen aangekocht en voorzien van slotjes,
nummers en een handleiding. De directie zorgt er voor dat de poppen ’s ochtends
op straat worden gezet en ’s avonds weer worden binnengehaald.
Gemachtigd opzichters: Via gimme is een oproep gelanceerd om zoveel mogelijk
(groot)ouders warm te maken voor een opleiding tot gemachtigd opzichter.
Annelize beheert de kalender van de mogelijke opleidingsdagen (1/maand) en
hoopt op zoveel mogelijk kandidaten.

o

o

o
o
o

o
o

De werkgroep verkeer heeft na de aankoop van de Victorpoppen nog voldoende
budget over voor een nieuw project. Er wordt gedacht aan een “banner” (een
spandoek van 5 meter lang en 1,5 meter hoog), die kan gehangen worden aan de
schoolmuur in de Sint-Camillusstraat. Er wordt een warme oproep gedaan aan de
leerkrachten van kleuter-en lagere school om tekeningen van leerlingen (thema
verkeer, in felle klueren, grote vormen) te verzamelen, waarmee een collage kan
gemaakt worden.
Er vond een overleg plaats met de wijkagent (Joke, Annelize en Greet): de
wijkagent zal af en toe passeren in de straat om de situatie wat beter te kunnen
inschatten.
Er wordt opnieuw een afspraak gepland bij Hans Ides (Annelise) om de
verkeerssituatie rond de schoolpoort aan te kaarten.
Wij kunnen ook zelf de stadswachters vragen achter meer toezicht.
Via de website Verkeersouders.be kan iedere ouder zich inschrijven als
verkeersouder. Er werden reeds verschillende actiepaketten besteld voor de school
(rond zone 30,fietscontrole en parkeerdruk).
Het voorstel om een wekelijkse strapdag te organiseren (vanaf volgend schooljaar)
is ook meegedeeld aan de juffen Verkeer van de lagere school.
Nieuwe berenactie: wsl na de paasvakantie

6. Werkgroep Nieuwe Ideeën
Birgit plant in de nabije toekomst een eerste vergadering.
7.

Thema bereikbaarheid: de 5 sleutels worden nog eens toegelicht in het kader
van komende activiteiten (slim datum prikken, gulden middenweg zoeken, food and
drinks for everyone, helder taalgebruik, vinger aan de pols houden).

8. Financiën
o

Opbrengst Kersthappening

o

Een deel van de winst van het oudercomité kan ingezet worden in meer “groen op
de speelplaats”. Stijn heeft hier reeds wat opzoekwerk voor verricht.
Hiervoor kunnen (tot 18/2) subsidies aangevraagd worden.
De directie heeft reeds contact opgenomen met “Groenman.be” om mee een
project uit te tekenen.
Na 8 februari worden vrijwilligers gezocht (uit school, oudercomité) om hier mee
vorm aan te geven.
Wie heeft er groene vingers of zou graag mee nadenken over dit project?

o
o
o
o

9. Feedback ouders & Varia
o
o

o

10.
o
o
o

Fietsenkelder: nog niet in gebruik (wachten op de afwerking door de aannemer)
Vraag van Koen ivm het medisch onderzoek in de eerste kleuterklas- ouders
dienen op deze afspraak aanwezig te zijn, maar stoten op weinig flexibiliteit in
dagen en uren. Zowel Koen als de directie zal aan het CLB meer uitleg hieromtrent
vragen.
Voorstel om volgende keer documenten (als evaluaties, programma’s,
takenlijsten…) te projecteren en enkel nog maar de agenda af te drukken.

Volgende activiteiten op de kalender:
Schoolfeest : vrijdag 8/02
Ouderraad : donderdag 21/02 (lessenpaketten, jaarthema, toelichting inspectie…)
Paasontbijt : zondag 31/03

Volgende vergadering: maandag 29 april 2019 om 20u in de leraarskamer

