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Verslag

Tijdstip: 20h tot 22h
Overlegdata: 27/9, 9/11, 14/12, 15/2, 9/5, 6/6
Locatie: te bepalen
Tijdstip: 20h tot 22h

Verslag:
0. Leden
1. Goedkeuring verslag
Geen opmerkingen. Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2. Projecten
New style on ‘het oudercomité’
Voorstelling OC-leden: Namen doorgeven eventueel met individuele foto. Bart zal deze posten op de
website. Naam en foto doorsturen naar Veerle Bonte (email noteren)
Info-map / Buiten papieren van het school ook folder OC voorzien:
Is er een info map voor nieuwe ouders? Er is er momenteel geen.
Hiervoor zal een info-map / folder uitgewerkt worden. Liefst tegen begin september.
Navragen of Christophe hiermee kan aanwerken.
Bart informeert bij Christophe.
Bart vraagt aan het OC om de site te overlopen of er nog verbetering mogelijk is.
Foto’s van OC worden op Facebook geplaatst en oproep naar nieuwe ouders.

Pedagogische projecten


Hygiëne – Toiletten
o Project “madam Vod”: hiervan wordt een filmpje gemaakt, tijdrovend om in alle
klassen rond te gaan.
o Project rond Thomas More - “Hier zit je goed” – juf An trekt dit initiatief
o Toilet brigade wordt weer opgericht – leerlingen van 3,4,5 en 6 zijn gevraagd om deel
te nemen aan de toilet brigade. De rondvraag is gebeurd.
Hygiëne van de toiletten is een punt waar hard aan gewerkt wordt.
 Pesten
o Speelplaats beleid
- Richtlijnen, afspraken…speelplaats werking zowel voor de leerkrachten
(nieuwe) als leerlingen (nieuwe)
o Toneelvoorstelling eind februari over welbevinden. Als opener voor het beleid.
o In februari wordt dit verder ingekaderd en toegelicht aan de leerlingen.
o Communicatie hierover zal vermeld worden in de nieuwsbrief aangezien de school
niet mee doet aan de week van pesten.
o Gezegd wordt: “Een sfeer creëren zodat er niet gepest wordt”.
o Er wordt deelgenomen aan de complimenten week (dag – 1maart).
o Voor de uitwerking van dit beleid zijn er verschillende werkgroepen om het beleid
sneller op te stellen.
 Preventief pestbeleid
o Oranje en rode regels heersen nog waardoor groene complimenten te weinig kunnen
gegeven worden.
o Toelichting van het beleid en de inhoud door Bart
o Kinderen zijn er duidelijk mee bezig en tasten de grenzen af
o Klassenbeleid: welke regels worden gehanteerd,…
 Betrokkenheid ouders
Laatste Wijziging: 28/5/2016
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Link mogelijke culturele uitstappen (bekomen van Veerle B) doorsturen naar Bart
alsook de lijst die samengesteld is.

3. Opvolging activiteiten
Datum
5/10

11/10

13/11

15/2
20/2

23/3
18/4

Activiteit en op te volgen punten
Dag van de leerkracht
Indien mogelijk betere richtlijnen in verband met de regels en afspraken tijdens de
speeltijd en lunchpauze.
Boekenbeurs
Samenwerking met de Jeuki boek blijft behouden.
Meer betrokkenheid van de leerkrachten van 5 en 6, sneller te starten om te
organiseren.
Betrokkenheid van de leerkrachten bij de consumptie
Thema: Magie
Goochelaar: Kobe
De duur van de boekenbeurs
Gezamenlijke activiteit waarbij je kinderen samenbrengt op één bepaalde tijdstip
zoals Brahim.
Volgende boekenbeurs: 9/10/2016
Fluo-wandeling
Naar aanleiding van de fluo wandeling is de opmerking gekomen dat er geen fluo
hesjes zijn voor kleuters.
Er zijn verschillende offertes aangevraagd en gekozen.
VROBA financiert deze hesjes.
Dikke truiendag
Opendeurdag
Evaluatie naar volgende opendeurdag:
 Quiz: zoektocht doorheen de klassen
 1ste en 2de leerjaar enkel
 Klassen meer aankleden met schriften, boeken, uitstappen,…
 Ophaal wafeltjes tijdens opendeurdag om meer bezoekers te lokken
Wat is het verschil met open klas dag als je de klassen toegankelijk maakt tijdens de
opendeurdag?
Buitenspeeldag

5/6

Openklasdag
Geen
Schoolfeest

29/6

Uitwuif

Pasen

Blotenvoetenpad
Via taarten verkoop, budget verzamelen voor project “natuur op school”, beheert door
de MOS werkgroep bv. de aanleg van het pad.
De MOS werkgroep werkt dit verder uit, kinderen worden mee ingezet om het aan te
leggen.
Aanleg van het bloten voetenpad samen met de kinderen - mei – juni gepland.
Andere projecten:
Project “natuur op school” zal gestart worden volgend schooljaar.
Andere projecten zitten ook in de pipeline.
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4. Vragen en opmerkingen van ouders
Actie- en op te volgen punten
Busvervoer
Welke kortingen, regels zijn er van toepassing voor grote gezinnen?
Dit wordt besproken en opgenomen op de vergadering schoolgemeenschap.
Schoolraad
Vraag naar meer communicatie.
Echter zijn verslagen enkel beschikbaar voor de leden van de school en niet voor de ouders.
Ouders kiezen wie hen vertegenwoordigd in de raad.
Welke gegevens dienen wel gecommuniceerd te worden naar de ouders?
Fluo vestjes
Door een foutieve bestelling leidde dit tot een tekort van vestjes. Hierdoor konden de vestjes niet
gebruikt worden.
Ideetje voor volgend jaar:
 Herstellen van fluo vestjes door het organiseren van een naai workshop. Oproep naar de
ouders.

5. Mededeling
Ouder Comité


Nabewaking

VROBA


Oproep papiercontainer:
o Beperking enkel ouders van het school en externe bedrijven
o Kinderen warm maken om de papiercontainer te vullen

Leerkrachten
Geen

Directie
Geen
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