VERSLAG BESTUURSVERGADERING OUDERCOMITÉ
19 SEPTEMBER 2016 OM 20 UUR TOT 22 UUR - LERAARSLOKAAL
Aanwezigheidslijst:
Aanwezigen:

Katleen, Bart (D), Vanessa (D), meester Tim, meester Jeroen, juf Sarah,
juf Nicky, juf Brenda
Verontschuldigd: Valerie, Vanya, Veerle DM
Uitgenodigd:
meester Tim, meester Jeroen, juf Sarah, juf Nicky, juf Brenda
(D) Directie - (L) Leerkracht

Besproken Agenda punten:
Agenda
punten
1

2

Onderwerpen
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Enkel doorgestuurd naar OC. Schoolteam vergeten. Goedkeuring uitgesteld
tot nader orde.
Organisatie OC
 Verwelkoming nieuwe leden
Geen nieuwe leden aanwezig en dus geen voorstelling
 Werking OC

3

Projecten
 Pedagogische projecten
o Preventief pestbeleid: wieltjesdag / spel van de maand
Werkgroep heeft deze maand een vergadering. Spel van de maand
wordt opgenomen in de nieuwsbrief
o Infoavonden: uw kind online
Kostprijs 25euro om aan te bieden aan de ouders. Wordt in vraag
gesteld of er wel voldoende interesse is. Is het bereik via FB of
nieuwsbrief niet groter. Hiermee bereik je alvast een grote groep.
De info avond is daartegenover beperkt. Sowieso is dit ook een
onderwerp / thema dat besproken wordt in het 6de leerjaar, de
leerlingen worden hier over geïnformeerd.
 Groen op school
o Blotenvoetenpad: Aan de kinderen wordt gevraagd om materiaal
mee te brengen
o Aanleggen speelbos wordt door de leerkrachten als ook leerlingen
verzorgd.
o Aanleggen inheemse planten, deze dienen winterhard,
bodembedekker te zijn. De planten worden op de eerste plaatst
aangelegd in plantenbakken, later voor beddingen.
o Boomstronken voor zitjes te maken, tafeltjes,…
 Vraag:
 welke inheemse planten kunnen er gebruikt worden?
 Beschikt iemand over boomstronken?
Opvolging activiteiten 4
 Plantjes verkoop KOTK (vr 16/09):
o Geen eenduidig antwoord of het onderwerp kanker of langdurige
ziekte opgenomen is in de klas naar de aanloop van KOTK.
o Eerste jaar dat verkoop enkel doorging op vrijdag. Dit heeft geen
impact gehad op de verkoop. Aartselaar heeft meer plantjes
verkocht dit jaar dan vorig jaar.
 Dag van de leerkracht (wo 5/10)
o Dient nog verder uitgewerkt te worden
 Boekenbeurs (zo 9/10)
o Zie draaiboek
o Nieuwe ideeën volgend jaar:
 Thema volgend jaar: natuur ikv groen op school
 Behendigheid parcours in het speelbos
 Met fiets naar boekenbeurs
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Vragen en opmerkingen van ouders
 Lunch in de klas (TV?) – Er wordt toegezien dat er een goed evenwicht is
TV kijken en geen TV kijken. Momenteel wordt het ongeveer in
verschillende klassen gedaan maar met mate.
 Leesouders – Niet elke opgegeven leesouder engageert zich wekelijks
waardoor bij afwezigheid de groepen herorganiseren dienen te worden, wat
zorgt dat de groepen te groot worden enzo enzo. Vandaar dat er geen
nieuwe oproep is.
Mededelingen
 Oudercomité
Geen
 Leerkrachten
Geen
 Directie
o Nieuwe actie naar aanloop van kerstmarkt. In plaats van werkjes die
verkocht worden op de kerstmarkt zullen de kinderen zelf een
kerstkaar ontwerpen. En deze kunnen dan besteld worden.
Opbrengst hiervan gaat naar nieuw turnmateriaal

Volgende vergaderingen:
Vergaderdata: 21/11, 13/02, 24/04, 12/06
Locatie: Leraarslokaal
Tijdstip: 20h tot 22h
Overlegdata: te bepalen  doodle

