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Beste ouders,
Beste leerkrachten,
Beste directeur,
Betreft : Verslag vergadering OC dd. 09 september 2013

Aanwezig Bruno Vandam, Dominiek Reyniers, Katrien Plasschaert,
Christine Goethals, Christa Claes, Tina Van Raemdonck, Pia
Van Cotthem, Nicole Buys, Els De Blanger, Greet Van
Goethem, Ruth Verbeke, Liesbet De Meester, Klaartje
Stevens
Verontschuldigd Hilde Reyniers
1. Verwelkoming nieuwe leden :
 We verwelkomen alvast Klaartje Stevens, Ruth Verbeke en Liesbet De
Meester!
 Nogmaals van harte welkom, en alvast bedankt voor de inzet en de
keuze om bij het oudercomité aan te sluiten.
 Bruno geeft korte uitleg over de algemene werking van het
oudercomité
2. Activiteiten + jaarkalender :
 Zie aparte mail + vermelding op de website
3. Herfstwandeling :
 Bruno, Dominiek en Katrien zullen dit initiatief aansturen
 Enkele mogelijke plaatsnamen werden reeds genoemd :
o Daknam
o Doel
o Lokeren
o Stopersbos
 Uitnodiging moet weg vóór de herfstvakantie
4. Wafelactie :
 Dominiek, Christine en Nicole zullen dit initiatief aansturen
 Uitdelen van de wafels = 26 februari
 Uitnodiging moet weg : laatste week van januari (24e...)
5. Kerstgebeuren :
 Christine neemt dit op zich
6. Schooltoneel :
 Nicole stuurt alles hierrond aan
7. Feest uittredende leden :
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Greet en Klaartje sturen aan
Hulp nodig = vragen

8. Schoolreiscafé :
 Dominiek en Bruno
9. Feest 10 jaar kleuterschool :
 18/10 en 19/10 : groot feest + tentoonstelling + inhuldiging +
eetfestijn
 Meer info en details via aparte werkgroep
 Komen opnieuw samen op 17/09
10.Financiën
 Onze vaste penningmeester is met ‘pensioen’
 Hebben we nog echte nood aan penningmeester?
 Voorlopig denken we van niet : we spelen alles langs de school
(bonnetjes/fakturen/...)
 Per activiteit die er is : de ‘leider’ van die aktiviteit maakt een kleine
‘boekhouding’ : inkomsten <-> uitgaven + hoeveelheden besteld en/of
verkocht
11.Varia :
 Nieuwstraat is bezig met communicatie naar stadsbestuur en is
vragende partij om éénrichtingsverkeer in te voeren
o Als de school zich hiertoe geroepen voelt : welkom om initiatief
mee te steunen  meer slagkracht bij stadsbestuur
 ‘KIDSMart’  gewonnen IBM toestel voor de kleuterschool : zou
onderweg zijn
 Materiaal dat kinderen krijgen tijdens schooljaar : komt mee naar huis,
en bij de start van nieuw schooljaar krijgen ze dit weer :
o Zonde van materiaal dat dubbel is
o Kost veel aan de school, en is soms (vaak) niet nodig
o Kunnen we dit niet anders aanpakken?
 Schoolcomputers (leerkrachten) :
o Nu de smartboards geïnstalleerd zijn in alle klassen, lijkt het
erop dat de computers waarover de leerkrachten beschikken niet
voldoende krachtig meer zijn
o School stelt voor om dit jaar te focussen op de vernieuwing van
deze computers
o Dus als OC kan sponsoren op één of andere manier : zeer
welkom
o De echtgenoot van Els geeft aan dat het mogelijk is via zijn
werkgever, gebruikte (jong) computers aan te schaffen aan
voordelige prijzen
 School dient hiervoor een officiële brief te sturen
 Gedifferentieerd werken op school :
o Redelijk wat ouders zijn dit schooljaar niet meer opgestart op
school met hun kinderen
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Links en rechts weten we dat er enkele ouders vertrokken zijn
vanuit het idee dat de ‘zorg’ naar hun kind niet voldoende en/of
niet naar de zin was van de ouders
 Het is opletten hier : ouders denken soms dat hun kind al
verder staat dan in werkelijkheid het geval is.
 Leerkrachten zien het kind presteren in het grote geheel,
terwijl ouders hun kind vaak op 1 punt enorm goed zien
presteren. Maar die prestatie wordt vaak niet gehaald
eens die prestatie moet geleverd worden in klasverband,
door de dag, in klasomgeving, ... enz. Vandaar dikwijls
een vertekend beeld tussen wat ouders zien en
leerkrachten zien. Balans zoeken...
o We leren dat ‘zorg’ vooral een negatieve bijklank heeft, maar dat
het dat eigenlijk in de praktijk niet is : zowel kinderen met wat
leermoeilijkheden als kinderen met een grote drang naar meer
input moeten door ‘zorg’ bijgestuurd/aangestuurd worden
o School mag hier best mee uitpakken, en moet de negatieve
‘zorg’klank naar buiten toe anders aankleden : zorg is geen
‘zorg’ maar is ‘bezig zijn met’, of dat nu uitdagende zorg, of
bijsturdende zorg is
Aanspreekpunten :
o Er wordt ervaren dat er nood is aan meer aanspreekpunten aan
de ‘schoolpoort’ : dus directie en/of zorgjuffen en/of ...
kunnen/gaan zich meer proberen aan de schoolpoort zetten,
zodat contact met ouders intenser wordt, en drempel van ouders
naar school kleiner
Kleuterinstuif :
o Positief!
o Voor nieuwe ouders : eens overlopen hoe een typische dag op
kleuterschool (met de typische gebruiken (nog eens zwaaien,
...)) uitgelegd, zodat nieuwe ouders zich beter kunnen inbeelden
wanneer juist ze kunnen vertrekken, wanneer ze best er al zijn,
... enz.
Plaats van de ouders op de speelplaats :
o Staan nu vaak ver van alles af, in het donkerste deel van de
speelplaats
o Nieuwe gele lijn trekken, voor het gebouw van de benedenrefter,
ouders dichter bij de kinderen
Opstapje speeltuig op kleuterspeelplaats :
o Toen de rubbertegels werden aangelegd, is gebleken dat
daardoor het opstapje van het speeltuig iets te hoog is geworden
o Technische dienst zal dit (zo snel mogelijk) verhelpen
Schoolbib :
o project vorig jaar gestart  oproep om boeken binnen te
brengen heeft niet veel succes gehad
o











12.Volgende vergadering OC
 Maandag 7 oktober 2013
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Voor verslag,
Dominiek
secretaris
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