VERSLAG OUDERCOMITE 19 september 2019
Aanwezig voor de ouderraad: Ilse, Miranda, Eva, Elise, Lindsay, Ann-Sofie, Ine

Aanwezig voor de school: Juf Marleen , Juf Greet, Juf Carine, Dir. Veronique
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Goedkeuring vorig verslag
•

goedgekeurd

•

Verslag van 3 juni: foutmelding op de schoolsite

2. Nieuws uit de school
•

Laatste pedagogische studiedag had als thema’s rots en water en het stop 4 -7
programma

•

Fruitmoekes worden opnieuw opgestart, Lindsay zal dit organiseren

•

Gat vooraan in de haag zal worden dichtgemaakt

•

Bouwwerken stand van zaken: nieuwe klassen voor de kleuters zijn ingebruik
genomen. De volgende fase kan worden ingediend in 2020 (starten in 2021).
Hieronder

vallen

de

omgevingswerken,

schilderwerken,

bouw

fietsenstalling/sanitair blok/berging, zonnepanelen.
•

Welkom aan de nieuwe juf van het zesde leerjaar, juf Greet

3. Nieuws uit het oudercomité
•

Nieuwe leden aantrekken: hoe pakken we dit aan?
o

Eventueel op kaas- en wijnavond het oudercomité eens voorstellen (op het
podium, collage, stand), via Facebook en brieven bereiken we niet altijd
iedereen.

o

Investeren in polo’s met opdruk.

•

Ilse neemt de functie van penningmeester op

•

Aankoop spullen voor de nieuwe kleuterklassen
o Wat allemaal gekocht? Zandtafels, kastjes Ikea, …
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o Foto’s voor op Facebook aub
•

Nieuwe mogelijke projecten: Prowise bord (wordt geleased voor +/- 100€ per
maand aankoop 6000€), moestuinproject of nieuwe computers voor de
computerklas (eventueel met Cera hulp)

•

Voorbereiding Kaas- en wijnavond:
o Welke juffen gaan in de werkgroep? Juf Marleen, Juf Hilde, Juf Sophie
o Nog leden nog om de werkgroep te versterken? Laurence, Miranda
o Tips:
1. Meer wijn aanbieden i.p.v. bier, juiste glazen nemen en uitleg geven
over de wijn
2. goede afspraken maken over het einduur van het buffet en mensen
na het eten (op het einde) terugsturen naar de bar zodat de rest
van de zaal al kan opgeruimd worden
3. meer bediening voorzien aan kinderbuffet
4. er zijn nog drankkaarten over in de kassa

•

Winterwandeling – uitstellen naar later

•

Chalet rond de ijspiste – er is door het stadsbestuur nog niet beslist waar dit zal
doorgaan.

•

Voorleesweek (16 – 24 november): kunnen we hieraan meedoen? Er komt een oproep
in de nieuwsbrief

•

Verf over verf en gladheid fietsparcours: geen oplossing tenzij opnieuw verven.

•

Sociale media:
o

Foto pingpongtafel voor op Facebook!

o

Nog ideetjes om regelmatig iets op Facebook te posten?

•

Timing pannenkoeken vastleggen: januari/februari 2020

•

Sponsoring bos- en zeeklassen goedgekeurd

•

Opslagruimte voor gerief van oudercomité

4. Varia
•

Vastleggen volgende vergaderingen: maandag 2 december, dinsdag 18 februari,
donderdag 23 april, maandag 15 juni
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