UITNODIGING BESTUURSVERGADERING OUDERCOMITÉ
13 FEBRUARI 2017 OM 20 UUR TOT 22 UUR – LERAARSLOKAAL
Aanwezigheidslijst:
Aanwezigen:

Valerie, Veerle DM, Sara, Katleen, Bart (D), Vanessa (D), Meryen, juf
Xav, juf Evi

Verontschuldigd:
Uitgenodigd:
juf Xav, juf Evi
(D) Directie - (L) Leerkracht

Besproken Agenda punten:

Agenda
punten
1
2

3

Onderwerpen
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag 21/10 goedgekeurd
Organisatie OC
 Ondersteunend leden
o De erkenning van ondersteunende leden koppelen aan de week van de
vrijwilliger: 4/3 tot 12/3
o Aan volgende vrijwilligers wordt gedacht; Sandra Van Schil, Sandra
Soares, Geert Torfs, Veerle Bonte, Christophe Van de velde, Steven,
Natasha, Samira, Vicky, Anja,…
 Google-drive
o Iedereen werd uitgenodigd om de google drive van het oudercomité te
raadplegen
 Jaarplanner
Projecten


4

Bosgroep Antwerpen Zuid
o Kap vergunning bekomen
o In het voorjaar zullen er takken zijn die gekapt worden
o Aanleg wilgentunnel boven het blotenvoetenpad, wilgenhut wordt
gebouwd door het 6de leerjaar in de loop van de week van 20/2.
 Vorming ivm gebruik computer
o Veilige internet gebruik kinderen: toelichting zie uitzending
karrewiet 7/2.
o Info sessies voor de ouders organiseren?
 Oudervriendelijke school
o Brainstorm
o Enquête voor de ouders na de paasvakantie; door wijziging van de
werking van de bevraging binnen de scholengroepen, wordt de
enquête voor alle scholen opnieuw bevraagt.
o Tussentijdse oproep van het OC om de enquête in te vullen.
Opvolging activiteiten
 Kunsteducatieproject: doelgroep kleuters; workshop met muziek,
knutselen, dans, vertellen,…; per klas in het cc Aartselaar;
 Infovoormiddag nieuwe leerlingen (za 11/02)
 Nieuwe inschrijvingen, voor volgend schooljaar en zelfs voor dit
schooljaar
 Kleuterjuffen, zorg coördinatoren waren druk bezocht
 Troef van deze school: het domein, het groen
 Dikke truiendag (vr 17/02)
 Een paar graden lager
 Carnaval op school (24/02)
 Brief

5

6

Vragen en opmerkingen van ouders
 Nieuwe aanpak lessen in de klas
 Evaluatie van de nieuwe aanpak.
 Algemene afspraken bv rond ergonomie: wat kan toegelaten
worden of niet;
 Onderwijs up-to-date houden; co-teaching.
 Zal nog in het krantje opgenomen worden
 Huiswerk
 Visie dient nog uitgewerkt te worden
 Kriebelcontrole
 Kriebelouders hebben richtlijnen gekregen in het opsporen van
luisjes
 Het is niet evident om de controles uit te voeren en kan een men
zich wel eens vergissen. Maar liever eentje te veel dan te weinig.
 Kriebelouders dienen tijdig verwittigd / herinnerd worden wanneer
het opnieuw controle is
 Drukte in het 2de leerjaar
 Er heerst een drukke sfeer in het 2de leerjaar. Er gebeurt wel het
een en ander. Iedereen steekt het op iedereen. De juffen zijn op de
hoogte. Er wordt opgetreden.
Mededelingen
 Leerkrachten
 Directie
o Leerlingen telling is 415 op 1febr2017

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

