Verslag Oudercomité 21 september 2015
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(verslag)

Verontschuldigd

Christine Goethals, Nicole Buys, Els De Blanger
Tina Van Raemdonck, Nilüfer Beuving, Dominiek Reyniers

Evaluatie voorbije activiteiten






terugkomdag kleuterschool: er waren vrij veel ouders, afhankelijk van klas, maar nog niet alle
ouders werden bereikt. Volgens de aanwezige ouders een fijn initiatief.
01 09 2015: koffiemoment eerste schooldag: 50 (groot)ouders aanwezig
o to do-lijst maken
 perculator
 thee, koffie, suiker, citroen
 boterkoekjes
infoavonden lagere school:
o kort en krachtig was de doelstelling
o woordje door oudercomité in de donkere kamer
20 09 2015: autoloze zondag: activiteit buurtcomité (Christa en Katrien zijn aanwezig op de
speelplaats): stelde niet veel voor
o idee voor volgend jaar: zeepkistenrace

Planning komende activiteiten



15 10 2015: dag van de ouder
18 10 2015: herfstwandeling: Panneweel om 11.00u
o Johan Vercauteren kan gidsen
o broodjes met soep
o organisatoren: Klaartje, Ruth en Liesbet
o helpende handen: Bruno (niet wandelen), Elodie (wandelen)
o deadline voor de brief: 1 oktober

Varia – mee te nemen
 Kaboem: elke maand een kleur als ‘rode’ draad
 Vier receptietafels met paarse tafelrokken en covers aangekocht voor ongeveer € 55,00 per stuk.
Deze tafels kunnen gehuurd worden voor € 5,00 per stuk.
 Ledenlijst – grotendeels aangevuld en oud-leden worden uit de mailinglijst gehaald.
 Fietsen op de kleuterschool: afspraken vastleggen
o alle kleine fietsen (tot 16 inch) kunnen op de kleuterspeelplaats staan.

o
o

fietsen vanaf 16 inch moeten in de berging in de Nieuwstraat.
Als je weet dat je kind naar de opvang gaat, zet je fietsen meteen in de fietsenberging in
de Nieuwstraat.
Een goed idee voor een geldactie: aanschaf van loopfietsjes.
 Zwemmen in de kleuterschool: wegens te kort aan vervoer en begeleidende ouders wordt er bij
de oudste kleuters gekozen om te zwemmen in blokken.
o vragen aan Wout De Meester of er iets mogelijk is via de stad.
 Brief engagement kleuterschool: vorig jaar niks mee gebeurd: heel erg afhankelijk van de ouders
en oudergroepen.
 Lidgeld VCOV: mail van Bruno van 08 09 2015 (€ 90,00 lidgeld) – doorsturen naar Martine
 Communicatie naar buiten: Ruth en Liesbet zijn voortaris en secrezitter…
Ruth en Liesbet nemen de taken van Bruno en Dominiek over in duobaan. Graag ontvangen zij
een taakomschrijving van voorzitter en secretaris en hun verplichtingen:
o schoolraad
o medezeggenschapscollege
 al nieuws over de datum voor de proclamatie en het feestje achteraf? Voorlopig maandag 27
juni. Misschien niet het feest uittredende leden niet plannen na de proclamatie.
Datum voor alternatief feest: zaterdag 25 juni: Ruth en Liesbet nemen contact op met Koek en Ei.
We trekken het open naar leerkrachten en alle ouders.
 Vraag naar de stad: graag een zebrapad op de hoek van de Nieuwstraat naar de Beekstraat – een
rij van 50 leerlingen -> contact met de stad opnemen via dienst mobiliteit mobiliteit@sintniklaas.be of jurgen.goeminne@sint-niklaas.be, graag met wout.demeester@sint-niklaas.be
(schepen duurzaamheid) in CC (en misschien ook carl.hanssens@sint-niklaas.be, als schepen van
mobiliteit) – al nieuws?
 Vanuit de PV: de kaasavond wordt niet meer als zinvol ervaren. Graag een andere activiteit, met
een duidelijk doel om geld voor te werven:
o een BBQ aansluitend op het schoolfeest.
o een uitgebreider aanbod hapjes en eten op het schoolfeest (uitgebreid tot 19.00u20.00u)
Op PV van 01 10 wordt het thema gekozen.
 Nederlands gebruiken op de speelplaats: vooral ouders onderling, na het belsignaal, spreken veel
ouders onderling hun moedertaal. Dit maakt het erg moeilijk om te communiceren.
 Actie met een Syrische jongen (Abdul) in de klas, rond het Offerfeest van komende donderdag.
 Pia geeft toelichting over de verschillende vormen waarmee gedifferentieerd wordt, voorlopig
vooral tijdens de lessen wiskunde, en de perspectieven naar de toekomst.
Volgende vergadering OC


maandag 23 11 2015

