Vergadering oudercomité
dinsdag 18 september 2018
Verslag
Aanwezig: Mieke, Birgit, An, Sofie, Marjan, Koen, Annelize, Joke, juf Veronique, juf Hilde, juf Kristine,
juf Ria, Eveline, Nathalie VH, Greet, Diederik, Geert, Stijn, Alexander, Nathalie T, Hendrik, Rena,
Hicham, Nathalie LB, Tine
Verontschuldigd: Els R, Els C, Pascale

1. Verslag vorige vergadering
2. Welkom & Inleiding
-

-

Welkom & voorstelling bestuur & leden – ronde tafel
We heten Koen, Annelise, Hendrik, Rena, Hicham en Alexander van harte welkom!
Tijdens de vergadering worden alle namen en gegevens verzameld en een
schriftelijke toestemming gevraagd voor het gebruiken van deze gegevens.
Wat is het oudercomité? Hoe werkt het? Visie, werkgroepen
Oudercomité versus ouderraad
Birgit legt uit dat de ouderraad vooral gaat over het schoolreglement,
lestijden…vragen kunnen via haar aan de ouderraad gesteld worden. Birgit mag
alle vragen voorafgaand aan de vergadering voorleggen aan meester Ory of de
directie.

3. Jaarplanning
-

Jaarkalender wordt besproken en later doorgemaild
Volgende activiteiten oudercomité op de kalender:
o Berenactie : deel II : woensdag 26/09
o Activiteit met de leerkrachten: vrijdag 12/10
De directie zal deze datum voorleggen aan haar leerkrachten. Geert en
Nathalie T nemen de organisatie op zich en bezorgen iedereen een
uitnodiging.
o Dag van de ouder : Thema communicatie tussen ouders en leerkrachten.
Het kernteam zal hier verder over beramen wat een mogelijke actie van het
oudercomité kan zijn. Er worden suggesties gedaan als een babbelbox, een
wand met “welkom” in alle talen…
o Kersthappening: opstarten (zie hieronder ook)

4. Opstart werkgroepen
-

Verkeerolv Nathalie T
Kandidaten:
Mieke
Hendrik
Hicham
Annelise
Joke
Greet
Nathalie Y
Ann
Warda
Sofie
Diederik

-

-

-

-

-

Kersthappening  olv Geert - draaiboek & evaluatie vorig jaar
Kandidaten:
Koen
Laïla
Stijn
Tine
Rena
Warda
Diederik
Paasontbijtolv Marjan
Kandidaten:
An
Mieke
Annelise
Nathalie Y
Greet
Els R
Birgit
Nathalie LB
Joke
Warda
Sofie
Nieuwe activiteitenolv Birgit (Marjan zal ideeën van vorig jaar bezorgen aan Birgit)
Kandidaten:
Hicham
Koen
Laïla
Joke
Nathalie T
Warda
Marjan
Schoolfeestolv Birgit
Het schoolfeest zal dit jaar georganiseerd worden door de kleuterschool,de lagere
school en de secundaire school samen. Dit betekent dat alle campussen vrij te
bezoeken zullen zijn. De directie komt nog bijeen en zal laten weten wat dit
betekent voor het oudercomité (bv. naar hoeveelheiden eten, drinken…). Verder
blijft de vraag onder vele ouders bestaan om het schoolfeest opnieuw op een
zaterdag te laten doorgaan.
Wafelslag:
De school vraagt hulp aan het oudercomité bij het inpakken van de wafels (op
dinsdag) en het leveren van wafels (op woensdag)
Kandidaten dinsdagavond:
Koen
Laïla
Tine
vanaf 18.00u
Nathalie T
vanaf 18.00u
Stijn
vanaf 18.00u
Joke
vanaf 18.45u
Hendrik
vanaf 19.00u
Kandidaten woensdagavond
Tine
Geert
Hendrik
vanaf 19.00u

5. Evaluatie vorige activiteiten
-

Schoolfeest (Birgit) cfr evaluatieformulier
Receptie 6e leerjaar 27/06/2018 (Geert)
koffie-klets 3/09/2018 (Geert)
info-avonden kleuter- en lagere school: woordje, brochure (Mieke)

Alle activiteiten worden positef beoordeeld door de verschillende partijen rond de
tafel.
Enkel de receptie van het zesde leerjaar heeft iets langer geduurd dan verwacht.
Gevraagd wordt een volgende keer een duidelijk einduur af te spreken.

6. Bestemming winst Oudercomité
-

Groen op de speelplaats (500€) - concrete uitwerking: Stijn, ism directie en
leerkrachten.
Verkeer (300€) – concrete uitwerking: werkgroep Verkeer
spaarcentjes

7. Jaarthema: Veilig is Heilig
Juf Ria en juf Kristine lichten toe wat dit thema concreet betekent. Het gaat over
veiligheid in de ruimere zin van het woord. Zowel aan leerkrachten als aan leerlingen
wordt gevraagd op te schrijven wat dit voor hen betekent, hieraan worden
verschillende doeleinden gekoppeld.
Het thema werd reeds uitgelegd aan de kinderen aan de hand van voor hen bekende
figuren als “safety first” en “aya”.
Juf Ria heeft ook verschillende acties (via het district) aangevraagd, waarvan “een
maatje in het verkeer” of “strapdag” binnenkort zullen starten.
Dit thema blijft ook onder de aanwezigen een gevoelig thema, oa de veiligheid in de
Sint-Camillusstraat, het ontbreken van een fiets-of zebrapad, al of geen gemachtigd
opzichter, de aanleg van de straat…
De werkgroep Verkeer zal dit verder bekijken.
Ook wordt aan ieder gevraagd op-en aanmerkingen te melden aan het district.
Hicham (zelf ook lid van de districtsraad) raadt aan te blijven communiceren en samen
te zoeken naar een oplossing.

8. Bereikbaarheid ouders
Dit thema zal tijdens een volgende vergadering uitgebreider aan bod komen. Navraag
doen bij andere ouders rond het al of niet “bereikbaar” zijn blijft belangrijk. De vraag
blijft in hoeverre mensen berichten op Gimme lezen, brieven begrijpen…

9. Ouderraad
-

10.
-

9 oktober juni 2018
agendapunten te bezorgen aan Birgit.

Varia
Gemachtigd opzichter: 2 ouders hebben interesse getoond in de taak van
gemachtigd opzchter. Er zal opnieuw een rondvraag gebeuren naar
geïnteresseerden om aan te sluiten bij de cursus.

Volgende vergadering: woensdag 28 november om 20u in de leraarskamer

