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Vergadering Oudercomité
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Uitgenodigd:
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Agenda:
Agenda
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1

Onderwerpen

3

Projecten
 New style on ‘OC’
 Oudervriendelijke school
 MOS project

4

Opvolging activiteiten
 Schoolfeest - evaluatie (zo 5/06)
 EK – Hotdogs – evaluatie (vr 10/06)
 Kennismaking nieuw schooljaar
 Kom op tegen kanker – plantjesverkoop (vr 16/09)
 Boekenbeurs (zo 9/10)
Vragen en opmerkingen van ouders
 Leesmama en leeskinderen
 Mediawijsheid
Mededelingen
 Oudercomité
 VROBA
 Leerkrachten
 Directie

5

6

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Volgende vergaderingen:
Vergaderdata: 19 september
Locatie: Leraarslokaal
Tijdstip: 20h tot 22h
Overlegdata: eind augustus (zie doodle) voor 30aug
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Verslag

Locatie: te bepalen
Tijdstip: 20h tot 22h

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

2. Projecten
New style on ‘het oudercomité’




Vergadering school versus intern overleg
o De werking van het aparte interne overleg wordt goed bevonden
 Efficiëntere vergaderingen met directie
 OC is meer aanwezig als 1 team met consensus
o Interne overleg momenten zullen in de toekomst mbv doodle vastgelegd worden
o Roterende locatie voor intern overleg
Profileren OC
o Hernieuwen van de OC flyer naar aanloop van nieuw schooljaar; Vanya heeft contact
opgenomen met Christophe om de folder
o Tijdens de info avond stelt het OC zich voor.
 Gaat door op
 1sept – Kleuters
 5sept – Lagere
o Op 30aug wordt er een kijk moment georganiseerd tussen 13u30 en 14u30
 Voorafgaan organiseren OC picknick
 Veerle maakt hiervoor de uitnodiging en bezorgt deze aan Bart
 Tussen 12u en 13u30
 Enkel bij mooi weer

Oudervriendelijke school


Communicatie mbt resultaten van de afgenomen enquête; vermelden van highliners in de
nieuwsbrief
 De directie bezorgd de vragenlijst zodat deze kan vergelijken worden met de aangeboden
enquête van GO! Ouders.
Voorlopig niet verder aan gewerkt

Pedagogische projecten


MOS project
o Indoor blotenvoetenpad aangelegd door de weeromstandigheden
o Samen met de kleuters aangelegd
o Plan om in september het pad buiten aan te leggen
o Onderhoud groen op school
- Lange termijn visie voor de aanleg en onderhoud van de perken

3. Opvolging activiteiten

Laatste Wijziging: 02/10/2016
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Datum
5/10

11/10

13/11

15/2
20/2

23/3
18/4
5/6

10/6

Verslag

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. Doorgeven aan Jeuki om na te
gaan wat zijn ideeën hier over zijn.
Meer betrokkenheid van de leerkrachten van 5 en 6, sneller te starten om te
organiseren – doorgegeven aan Bart
Betrokkenheid van de leerkrachten bij de consumptie – Leerkrachten zien dat zitten
Thema: Magie
Goochelaar: Kobe – Katleen heeft het aan Geert gevraagd
De duur van de boekenbeurs
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 – taartenverkoop
Openklasdag
Geen
Schoolfeest
Evaluatie:
Werkpuntjes:
 Wettelijke vereisten ivm evacuatie. Bevragen aan eigenaar tent.
Nooduitgangen, Plan evacuatie
 Frituur wagen: elektriciteit schokken aan de wagen
 Geen goede aanduiding waar de drankbonnetjes te koop waren
 Te weinig volk voor de afbraak van de tent
 Prijzen tombola – bon ATA: niet kindvriendelijk. Het blijft niet hangen bij de
kinderen. Eventueel versieren met iets leuks zoals snoepjes, ballonnen, iets
van de zeeman,…
 Optreden van 3 enkele kleuters wordt nagevraagd waarom het er maar 3
waren.
 Kleuters te lang in de volle zon achter podium: mogelijkheid om te beschutten
 Gratis water voorzien tijdens een hete dag
Algemene puntjes:
 Houtenvloer was super
 Leuke spelletjes
EK
Hot dog worstjes
 Halal worstjes voorzien voor de Islamitische kinderen – Aantal ingeschreven
kindjes Islam + kleuters
 Dit doortrekken wanneer er hotdogs geserveerd worden
Te overwegen om hotdogs en drank te sponsoren zodat iedereen de mogelijkheid
heeft om hotdogs te eten.

Laatste Wijziging: 02/10/2016
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29/6

30/06

Verslag

Uitwuif 6de leerjaar
Geen speech door voorzitter OC (enkel bij uitwuif van OC-leden).
Concept van alle speeches herbekijken naar 2017
Afzwaai 3de kleuterklas
Naar komende jaren toe bekijken hoe de andere kleuterjaren betrokken kunnen
worden

Laatste Wijziging: 02/10/2016
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4. Vragen en opmerkingen van ouders
Actie- en op te volgen punten
Bekendmaking klassengroepen 2016-2017
Antwoord:
Bij het laatste oudercontact wordt de nieuwe leerkracht gecommuniceerd alsook de kinderen in
deze klas.
Betrokkenheid ouders
In het eerste leerjaar werd dit schooljaar geen gebruik gemaakt van leesouder. Ook communicatie
mbt zwemouders is niet steeds duidelijk.
Verder opvolgen naar 2016-2017
Antwoord:
Er zal betere communicatie naar ouders van het 1ste leerjaar.
Bevragen en uitnodigen en plannen.
Suggestie-box
Idee wordt geöpperd om een suggestie-box uit te werken voor ideeën van ouders;
Het OC zal bekijken hoe dit verder uit te werken
Kinderboekenjury
Het initiatief om de kinderboekenjury binnen de school te organiseren wordt toegejuicht. Echter
was de opvolging en de bespreking niet steeds zoals gehoopt.
De feedback wordt opgenomen om in de werkgroep te bespreken.
Huiswerk 4de leerjaar
Onrust onder de ouders van het 4de leerjaar dat kinderen te weinig huiswerk krijgen.
Perceptie van het secundair onderwijs van “onze tijd” en “deze tijd” is drastisch gewijzigd.
Niettemin dient dit binnen het schoolteam over alle leerjaren bekeken te worden.
Opsmuk dag
Wie het meeste trapt,wordt gesponsord door ikea adh verf,…
Vakantie bundeltje
Is het mogelijk om vakantiebundeltjes te voorzien?
Dit over alle jaren heen, voor elke leerling, vrijblijvend. Afgestemd op de gegeven leerstof.

5. Mededeling
Ouder Comité
Geen

VROBA
Geen

Leerkrachten
Geen

Directie
Geen
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