VERSLAG OUDERCOMITE 1 december 2016
Aanwezig voor het Oudercomité: Sylvie, Eva, Liselotte, Jo, Kelly, Ann-Sofie, Charlotte, Angela,
Lieselot, Elke, Jozefien, An, Guy, Elise
Aanwezig voor de school: Juf Marleen, Juf Tine, Mevr. Dir. Veronique
Verontschuldigd: Sofie P. , Sofie D., Ine B., Romina, Ine V., Miranda

1. Goedkeuring vorig verslag (25/10/2016)
•

Geen opmerkingen.

2. Stand van zaken puntjes vorige vergadering
➢ Geluiddempende panelen in de refter
•

•

RWB Vercruysse uit de Lavendellaan:
o Panelen met ophangsysteem
o geleverd en geplaatst: 4240 euro
Sonoqube:
o losse kubussen – schuim binnenkant – stof aan de buitenkant (wasbaar!) – 6 kleuren
o 104 euro per kubus
o Komt nog halve meter naar beneden
o 26 à 30 stuks rekent de firma
o Niet geplaatst: 2700 euro
o Bestaat ook in tubes – 86.80 per stuk – 111 cm en 23 cm diameter

CONCLUSIE:
- Sylvie laat de prijs nog eens herberekenen voor minder kubussen, en ook voor de tubes.
- In januari bestellen, is levering in januari.
- Ook nog extra offerte vragen van NoNoise, en de vader van Lieselot.
➢ Aankopen op school: regel: school betaalt en Oudercomité doet een gift. BTW is 6%.

➢ Stand van zaken bouwwerken
•

Verhuis zal toch niet kunnen in de kerstvakantie.

•
•

Ramen zitten er in, maar chappe kan nu niet meer gegoten worden omwille van de
buitentemperatuur.
Woensdag 7 december werfvergadering met Mevrouw Directeur.

➢ Participeren met ouders
•
•
•
•

Sylvie heeft alleen de ouders ontvangen tijdens de Oudercontacten.
Is rustig verlopen.
10-tal mensen aangesproken
Dit zijn de opmerkingen/tips:
o Mama van eerste leerjaar wist niet hoe ze in het Oudercomité kan instappen.
▪ Alle ouders een briefje meegeven in het begin van het schooljaar, om
hen de kans te geven
o Leuke tip van VCOV: pop-up werkgroep bijvoorbeeld rond verkeer, voor één
specifiek thema, zodat ouders zich ook ‘beperkter’ kunnen engageren en niet
naar elke vergadering/activiteit hoeven te komen.
o Iemand uit vierde leerjaar: jullie doen heel veel, maar ik zie het nergens.
Bijvoorbeeld: bordjes maken ‘een realisatie van het Oudercomité’.
o Iemand wist niet wat het Oudercomité doet.
o Tip van mama: platform op internet voor het vervoer van de naschoolse
activiteiten. Bijvoorbeeld samen rijden naar de basket.
▪ Linken aan de schoolwebsite
▪ Planningstool met inlogsysteem
▪ Eens horen bij Meester Peter
o Soms te weinig muziek op feestjes
o Iemand die gehoord had dat er weinig aan pesten op school gedaan wordt.
▪ Positief maken: vriendschapsweek

CONCLUSIE:
- Het Oudercomité wil dit verder doen op de losse oudercontacten. Ouders vertellen meer dan
een brief die je mee geeft.
- Volgende keer maandag 19 en dinsdag 20 december.
- Wie van het Oudercomité kan zich vrij maken voor de babbels?

➢ Evaluatie Hap ‘n Stap
•
•
•
•

726.13 euro winst
Alles prima verlopen
116 volwassen, 46 lager, 29 kleuter: 191 personen
Meer pistolets bestellen, te veel sandwichen besteld

➢ Kerstmarkt
•

Datum: 17 december 2016 – van 17u tot 22u.

•

Verdeling werkschema: na invullen, nog afwerken door de werkgroep en dan doorsturen
naar iedereen.

➢ Kerststal plaatsen
•
•
•

10 december
Jo, Kim, Claude en Alain
Licht in de kerststal –voor de kersthappening te voorzien door de werkgroep

➢ Verfraaiing speelplaats
•
•
•
•
•
•

Nog geen actie voor ondernomen
Enkel Elise zit nog in de werkgroep
Budgetbespreking: tuinhuis zal al gauw 10 000 euro kosten
 eerst focussen op dingen voor de kinderen!
Juf Tine, Jozefien, Jo en Eva willen ook in de werkgroep .
 Nog één juf erbij! Wie wil?
Rondvraag doen bij de juffen en kinderen: wat willen ze op hun speelplaats?
De werkgroep mag van start gaan.

3. Varia
-

-

Dropbox: wordt die gebruikt? Niet echt. Nog nodig?
Noteren op de brief die bij de pannenkoeken wordt meegegeven: opbrengst voor de
afwerking van de refter met geluiddempende panelen voor een betere akoestiek.
o Pannenkoeken dinsdagavond 21/2 verdelen: wie komt meehelpen om 19u30?
o Pannenkoeken woensdag 22/2 meegeven
Frietjesdag (24/2/2017): Sylvie contacteert frietkar
Tip van An: www.deverhalenkat.be – toneel over de geluksvogels voor alle leeftijden  Juf
Marleen informeert verder
Reactie van de grootouderdag: positief, maar sommige reacties zijn dat het ‘te weinig/te
kort’ was.
Tip van Sylvie: schoolreis voor de kleuters: eens een uitstap naar Sloebieland/de
Gavers/Brielmeersen?
Tip van Sylvie:
o kinderyoga Body and Soul (Alexia Lapeire) – 50 euro per uur – bijvoorbeeld ook kind
met één ouder erbij, buiten de lesuren. Is hiervoor interesse?
o Ook de vader van Elise geeft yogales – misschien een proefles? – Elise informeert
eens.

4. Volgende vergadering
Maandagavond 6 februari om 19.30u stipt in De Komeet

