Verslag Oudercomité di 2016.10.04

Aanwezig:
Voor het oudercomité:

Voor de school:

Katrijn Van Laere, Dimitri Van den Bossche, Annemie Buyl, Inge Vieren, Els
Vermeiren, Céline Debyser, Tineke Devriendt, Tine Vandecaveye,
Kathleen Rijsbrack, Kristof Faes, Beatrijs Vermaere, Ilse Umans, Kathleen
De Coninck, Filip Stas, Christa Coppens
directeur Ann, juf Romina, juf Kristien

1) Verwelkoming
Welkom aan iedereen, speciaal welkom aan nieuw lid Céline Debyser.
Nieuw lid Evelyne Degrande sluit aan na nieuwjaar.
De adressenlijst wordt meegestuurd met het verslag.

2) Vastleggen kalender
Eerste vergadering: 04.10.2016 om 20:00

1. voor Gezond Ontbijt (ma 17/10)
2. voor wijnproeverij (vr 18/11)
3. voor Nocturne (vr 17/03)
4. voor schoolfeest (za 10/06)
5. Afscheid

OC
Di 04/10/2016
Di 15/11/2016
Wo 08/03/2017
Di 16 of di
30/052017
Vr 23/06/2017

Vanaf heden starten de vergadering om 20u (ipv 20.15)

3) Dag van de leerkracht (wo 05.10.2016)
-

Dit jaar valt dit op een woensdag wat minder geschikt is om dit te vieren (gezien een aantal klassen
gaan zwemmen). Daarom werd beslist om dit op dinsdag 4 oktober te vieren.
De leerkrachten werden getrakteerd op koffiekoeken door het OC.

4) Gezond ontbijt (ma 17.10.2016)
-

-

Dimitri en Kathleen DC trekken dit
Kathleen: brood wordt deels gesponsord, deels aangekocht
Lidl sponsort melk, appelsap en sinaasappelsap
Kathleen gaat sponsoring De Clercq afhalen
Eieren, smeerkaas, druiven (fruit) werd vorige jaren gesponsord door Colruyt. Om administratieve
redenen is het nog niet zeker of Colruyt zal sponsoren
Tineke gaat om 400 appels
Kathleen gaat langs bij AVEVE voor eieren
Els Vermeiren is langs gegaan bij Pompoentje. Zij willen sponsoren.
Delhaize: speculoos
Ann DW: heeft positieve respons van confituur (Point Rouge) en charcuterie (De Bruycker): zal dit zlef
ophalen en zondagavond 16/10 meebrengen
623 yoghurts (De Jonghe) zijn bevestigd en zullen week voordien op school geleverd worden
Eieren zullen opnieuw zoals vorig jaar op voorhand gekookt worden (260 eieren in schooljaar 20152016), daar dit enorm tijdsbesparend is op de voorbereidingsdag. Christa stuurt een eiermail op
woensdag en donderdag. Eieren kunnen worden opgehaald na school op vrijdag. Gekookte eieren terug
te brengen op zondag om 19 u of maandagochtend.
! Vooral eieren, kaas en boter zijn nog te kort. Eventueel ook pitloze druiven. Mensen die sponsors
kennen kunnen dit melden aan Kathleen De Coninck en Dimitri Van den Bossche

Voorbereiding:
- Zondag 16/10/2016 19u: helpers: Tineke De Vriendt, Tine Vandecaveye, Beatrijs Vermaere, Ilse Umans,
Annemie Buyl, Els Vermeiren, Inge Vieren, Dimitri Van den Bossche, Filip Stas, Katrijn Van Laere, Ann
Moerenhout
- Maandag, 7.30: Kathleen Rijsbrack, Beatrijs Vermaere, Céline Debyser, Filip Stas, Katrijn Van Laere, Ann
Moerenhout
Quid: Ann De Witte, Kelly Dejaeger

5) Lezing (di 08.11.2016 om 20u) over faalangst: ‘Het gaat me weer niet lukken’.
-

In samenwerking met de Gezinsbond.
Gaat door in de feestzaal van de school.
In samenspraak met Gezinsbond zal 3 EUR inkom worden gevraagd (drankje inclusief)
Flyers worden meegegeven met de boekentassen rond 26/10/2016.
Er dient niet op voorhand te worden ingeschreven.
Kostprijs: in totaal 140 EUR (helft voor gezinsbond, helft voor oudercomité).
Het is niet de bedoeling dat op deze activiteit winst wordt gemaakt
Beatrijs Vermaere en Tineke De Vriendt staan aan de bar

6) Wijnproeverij (vr 18.11.2016)
-

Wijnen worden verzorgd door Chileboutique (Bart Batsleer)
Er is vrij proeven zoals de vorige jaren. Waarschijnlijk zullen er 2 standen zijn in plaats van 3
Voor mensen die niet aanwezig kunnen zijn maar wel willen sponsoren zal een pakket te koop worden
aangeboden.

7) Schoolbal
-

Nog laten doorgaan ja of nee?
De opkomst is de laatste jaren sterk gedaald. Daarmee is ook de winst gedaald.
Er zijn +- 450 ouders (900 personen). Er is een opkomst van +- 90 mensen (exclusief
leerkrachten en oudercomité)
Er wordt gebrainstormed: schoolbal is enkel voor ouders. Is de formule nog hedendaags? Er is ook al
een ‘nocturne’. Eventueel kan deze uitgebreid worden door het OC.

Conclusie
Uiteindelijk wordt beslist om het schoolbal dit schooljaar niet te organiseren en af te wachten wat de
reacties zijn.
Het OC zal de ‘Nocturne’ ondersteunen en eventueel uitbreiden. Ideeën zijn hiervoor steeds welkom

8) Open klas moment ivm jaarthema “Wie boekt die vindt” (vr 17.03.2017)
Het jaarthema “Wie boekt die vindt” zal worden afgesloten met een Nocturne/openklasmoment (naam
ligt nog niet vast)
Vorig jaar werd het jaarthema rond kunst afgesloten met een zeer gesmaakte nocturne. De nocturne
biedt (groot)ouders en anderen een mooie kans om een kijkje te nemen in de klassen. Leerkrachten en
leerlingen kunnen tonen waarmee ze allemaal bezig zijn
Er is enige angst bij de leerkrachten dat men de nocturne van vorig jaar niet zal kunnen evenaren gezien
de aard van het thema. Het OC probeert hen te overtuigen dat deze angst ongegrond is. Het is voor de
(groot)ouders al heel leuk om een kijkje te nemen in de klas op informele manier.
Idee 1: Boekhandel Pardoes laten langskomen met boeken. De klassen komen langs om een kijkje te
nemen. ’s Avonds kunnen ouders met kinderen boeken kopen. School krijgt een percentage van de
omzet.
Boekhandel Pardoes is echter bezet op 17 maart 2017. School vraagt dat het interessant is nu al te
weten welke boeken worden aangeboden zodat dit kan meegenomen worden. “De Slegte” en “De
Appelboom” zouden dit ook doen. De school is wel heel groot om op korte tijd iedereen te laten kennis
maken…
Idee 2: ruilbeurs voor boeken. Let op: boeken worden best op voorhand ingeleverd om te kunnen
uitstallen. Bedenking: mogelijks zal er weinig aanbod zijn voor de hogere jaren.
Verder brainstormen en uitwerken: alle ideeën zijn welkom

9) www.pimpjespeelplaats.be
Dit jaar is er opnieuw mogelijkheid om sponsorgeld te verkrijgen via de actie ‘Pimp je speelplaats’. Zie
website. Bedoeling is een project voor je speelplaats in te dienen. Meer informatie kan je vinden op
hogervermelde website. Nog niet zeker of we hieraan zullen deelneme, maar ideeën zijn steeds
welkom.

10) Kasverslag
-

Winst schoolbal: 3000 EUR in 2015, 1700 EUR in 2016
Winst wijnproeverij: 2000 EUR in 2015, 1000 EUR in 2016
Winst nocturne: 1200 EUR
Einde schooljaar 2015 - 2016: dotatie van 3000 EUR aan de school
Algemene trend: dalende inkomsten zet zich door; mindere interesse in naschoolse activiteiten

11) Nieuws van de school
-

Grootouderfeest: 9, 23 en 14 februari 2017
Vrijdag 29/09/2016: pedagogische studiedag: opleiding reanimatie, AED en verzorging, brainstorming
jaarthema
De school dankt het OC voor traktatie (koffiekoeken) voor dag van de leerkracht op 4 oktober
Het Agiondossier voor vernieuwing sanitair is ingediend. Dit zou normaal gezien voorrang krijgen gezien
het om een sanitair dossier gaat
Warme refters zijn deze zomer geschilderd. Er zijn baffels geplaatst ter verbetering van de akoestiek.
Nu wordt er gekeken of het budgettair haalbaar is om de verlichting te vernieuwen naar led-verlichting.
Het kinderparlement zal een keuze maken uit muurstickers

12) Varia
-

-

Wegens het grote aantal kinderen dat warm wil eten, wordt er gegeten in 2 shiften (naar analogie met
de boterhammenrefter). Temperatuur eten is ok (gezien dit om aparte bakken gaat). Er is voldoende tijd
om te eten.
Communicatie gebeurt momenteel nog dikwijls op papier. Kan dit eventueel gedigitaliseerd worden?
Module is reeds aangekocht. School hoopt tegen nieuwjaar de testfase reeds te hebben doorlopen. Dus
ten vroegste na nieuwjaar zal dit klaar zijn. Nieuwsbrieven, facturen,… zullen dan per mail worden
verstuurd. Er is niet gekozen voor ‘Gimme’ gezien dit gepaard gaat met reclame.

Volgende vergadering: dinsdag 15 november om 20u

*

