VERSLAG OUDERCOMITE 1 juni 2017
Aanwezig voor de ouderraad: Elise, Romina, Elke, Jo, Sylvie, An, Eva, Ann-Sofie, Liselotte,
Jozefien, Charlotte, Miranda , Sofie, Ine V
Aanwezig voor de school: Dir. Veronique, Juf Stien, Juf Celine
Verontschuldigd: Ine B, Guy, Kelly

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag
•

Goedgekeurd

•

Rondleiding tijdens opendeurdag: goede verwelkoming, ouders best niet overladen
met te veel informatie.

•

Schilderwerken speelplaats nog af te ronden (liefst voor einde schooljaar)

•

Verhalenkat is gereserveerd

•

Voorschot jeugdcentrum 24 februari voor fuif is betaald

•

Sylvie heeft brief opgemaakt met jaaroverzicht van realisaties, projecten en
opbrengsten van oudercomité. Deze brief wordt binnenkort meegegeven.

•

Schoolfeest 25 maart 2018

2. Nieuws uit de school
•

Verkeerssituatie: Voorstel werd bij het stadsbestuur ingediend om voor de
parkeerstrook tegenover de school tussen 7 en 16 uur een half uur toe te staan
om te parkeren. Op die manier hebben de ouders meer gelegenheid om te parkeren
wanneer ze hun kinderen naar school brengen. Het gebruik van de rij naar de
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Eikenlaan wordt ook gestimuleerd. Daar kunnen ouders parkeren en hun kind
opwachten.
Begeleiding van het vierde leerjaar op de knuffelzone wordt niet zo veel gebruikt
vanaf 8u15. Volgende week zullen ze de begeleiding om 8u05 starten.
•

Afscheid derde kleuter en vierde leerjaar op 29 juni om 19u: hulp gevraagd aan
oudercomité: Charlotte, Ann-Sofie, Liselotte

•

Rondvraag naar 5de en 6de leerjaar was heel positief, veel reacties, resultaten
worden op de website gepubliceerd. Het schoolbestuur neemt nu de beslissing.

3. VCOV
Gezien hier weinig gebruik van werd gemaakt, zullen we het lidmaatschap niet meer
verlengen.

4. Herverdeling van de taken in het oudercomité
•

Ann-Sofie stelde zich kandidaat en wordt de nieuwe voorzitter.
Bedankt Sylvie voor het leiden van ons oudercomité het vorige schooljaar en voor
het werk de voorbije jaren

•

Jozefien wordt de penningmeester in duo met Ine V
Bedankt An voor het vele werk en het bijhouden van de financiën

•

Ine V blijft penningmeester

•

De nieuwe beheerders van facebook worden Jozefien en Ann-Sofie.

5. Kaas en wijnavond
•

30 september 2017 werkgroep: Guy, Sofie, Kelly, Eva, juf Marleen en juf Hilde

•

Vorige week eerste vergadering, nu offertes aan het vergelijken

•

Gaat door op school, verwachte opkomst 400 personen

•

Best 1 buffet (afhankelijk van opkomst)

•

Animatie: eventueel spelletjesclub, volksspelen, cinema,…
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6. Varia
•

Leerlingen die na het vierde leerjaar overstappen naar de Keukeldam zijn
automatisch ingeschreven. Een seintje naar de school volstaat. Er wordt nog een
brief meegegeven met de kinderen om hun schoolkeuze mee te delen.

•

Volgende vergadering donderdag 14 september
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