Verslag Bestuursvergadering
VROBA Oudercomité
Dinsdag 28 november 2017 om 20 uur tot 22 uur - leraarslokaal
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Uitgenodigd: -

Bart (Directie), Fousia, Sylvie, Vanessa (Directie), Veerle
Annelies, Jan, Sharon, Stéphanie, Sylvia,

Verslag opgemaakt door: Sylvie en Veerle
------Vergadering begint om 8u02
------Agendapunten:
1. Vorig verslag d.d. 12 juni 2017
Het verslag werd unaniem goedgekeurd.
2. Organisatie VROBA
2.1. Planning VROBA Oudercomité vergadering komend schooljaar 2017-2018
28/11/2017 - 30/01/2018 - 20/03/2018 - 19/06/2018
2.2. Overleg data VROBA Oudercomité
Er zullen af en toe Oudercomité overleg momenten zijn om bepaalde activiteiten op te starten
en/of verder uit te werken. Verder te bepalen door middel van Doodle.
2.3. VROBA Vriendenkring
De vergadering gaat op woensdag 6 december 2017 door te Aartselaar, café Derby. Daar zal de
kerstmarkt 15 december verder besproken worden, alsook VROBAmeetsDELHAIZE. Mochten er
nog Oudercomité leden wensen zich op te geven om te helpen op deze activiteiten, gelieve contact
op te nemen met Patci op patci.beukelaer@gmail.com.
Het verslag wordt door gestuurd naar de Oudercomité leden om zo geïnformeerd te zijn.
3. Activiteiten
3.1. Evaluatie voorleesweek
Er waren 86 leesmomenten en deze werden bijna allemaal ingevuld (4 momenten open). De open
momenten werden overgenomen door de leerkrachten. Er was een opperbeste sfeer tussen
leerkrachten/ouders en onze Blokkendoos-ers.
Na vrijdag 24 november werd er door onze leerkrachten en leerlingen (1ste - 6de) gevraagd om de
boeken verder uit te lezen. Dit geeft nogmaals weer dat het heel erg leeft bij zowel de leerkrachten
en leerlingen. Deze boeken worden door de leerkrachten teruggebracht naar de bibliotheek. Het
overzicht van deze nog in te leveren boeken werd per mail overgemaakt aan directeur Bart en juf.
Tinne.

De antwoordstrookjes kwamen goed binnen, maar werden niet echt goed ingevuld. Volgende keer
contactgegevens verder uitbreiden zoals telefoonnummer, want de tijd die erover gaat is de lang
om de lezers op de hoogte te stellen.
Qua organisatie volgend jaar wordt er gekozen om een weekje vroeger op te starten en vroeger de
inschrijvingsperiode af te sluiten.
Smartschool gaat hiervoor beter gebruikt worden en de communicatie zal eerder vertrekken dan de
brieven met invulstrook. Voor onze kleuters kan het opgenomen worden in de wekelijkse mail
door onze leerkrachten.
De keuze uit de vooropgestelde lijst was niet voorradig omwille van dat de boeken bij de kinderen
van de Jeugdjury waren. Er wordt geopteerd om nu al de keuze die niet mogelijk was te gebruiken
voor volgend jaar aangezien daar een paar goede boeken tussen zaten. Ook gaan we mevrouw
Marina De Bruijn (grootmoeder van Lucas en Jasper) aanschrijven om van haar expertise gebruikt
te maken om zo goede jeugdboeken te kiezen.
Door meester Mathias werden sfeerfoto’s gemaakt. Met deze kunnen we deelnemen aan de
wedstrijd om een boekenpakket te winnen.
Lokaal gaat directeur Bart de gazet/gemeente krant aanspreken om zo te laten zien waar we mee
bezig zijn en we mogen daar terecht trots op zijn. Onze school deed als enigste mee met deze
activiteit in Aartselaar. Volgend jaar zeker hieraan persaandacht geven, via directeur Bart.
De lezers worden bedankt via mail bedankt voor de tijd die ze wilden vrijmaken, alsook de dames
van de bibliotheek Leen en Sarina. Ook ons zorgteam: juf. Tinne en meester Mathias en juf.
Brenda zeker niet te vergeten. Zonder deze mensen was dit allemaal niet mogelijk.
3.2. Groentesoep
Bedelen één keer per maand/ 2 klassen. We opteren om zo weinig mogelijk deelname geld te
vragen aan onze ouders. Fousia zegt dat ze hier zeker aan wil deelnemen. Veerle heeft gehoord bij
Delhaize aangezien we daar een samenwerking mee hebben en zakenvoerder Philip wil ons helpen
met eventueel groenten die in afslag gezet zijn te schenken, mocht dit niet zijn, krijgen we op onze
bestelling een korting van 20%.
Veerle is ook naar Zeeman gegaan om te vragen of er tassen tegen vermindering kunnen
aangekocht worden. Deze staan nu 1.49 euro geprijsd, maar Zeeman heeft gemaild dat dit niet
mogelijk is. Dus zijn we genoodzaakt om iets anders te zoeken. We zullen toch een 50-tal tassen
nodig hebben.
Veerle gaat dit 6 december tijdens de vergadering van VROBA Vriendenkring melden en zien wat
mogelijk is.
Reactie VROBA Vriendenkring: juf. Kristel vertelde dat de kleuterjuffen reeds soep maken met hun
kleuters en dat dit telkens doorgaat in de refter. De soep wordt gemaakt door hen en daarna wordt
ervan gesmuld. Volgens haar is dit niet nodig. Ook werd hierop gereageerd dat wanneer we dit
zouden laten doorgaan in het thema “stijging armoede”, dat dit niet goed gaat aankomen bij de
ouders. Alsook onder de warmste week, dan moet er een zekere geldinzameling aangekoppeld worden.

Directeur Bart ging navraag doen of dit nog verder moet uitgewerkt worden.
3.3. Taal in the picture
Dit jaar staat taal centraal, hierrond kan iets opgestart worden in de week van 5-12 maart 2018.
We kunnen andere talen benutten. Er wordt aangegeven dat er minstens 6 personen nodig zijn en
een duurtijd van een 30-tal minuten per leerjaar. Dit gaat nog verder uitgewerkt worden tijdens
onze overlegmoment, datum wordt nog per mail voorgesteld Doodle.
30 januari 2018 zal voorgesteld worden.
Reactie VROBA Vriendenkring: Aangezien dit nog niet is uitgewerkt, wordt dit verder opgevolgd.
4. Vragen en/of opmerkingen van ouders
Er werd aan de poort gevraagd, hoe/wat met de juffen (juf. Tiny en juf. Xav), die afwezig zijn.
Is dit voor een lange periode of niet?
Hoe is dit gecommuniceerd?
Dit werd per klas gecommuniceerd per brief, de standaard die gehanteerd wordt, is dat wanneer een
leerkracht meer dan 10 dagen afwezig is, deze wordt opgestart. De website wordt hier ook voor
gebruikt. Momenteel zijn beide juffen afwezig tot na de kerstvakantie, maar directeur Bart geeft aan
dat dit nog verlengd kan worden, dus dit wordt afwachten. De invulling van deze plaatsen loopt
moeizaam vertelt Vanessa, maar er wordt door Sylvie en Veerle gevraagd of er een mogelijkheid
bestaat om laatste jaar leerlingen in te schakelen. De directie gaat met deze scholen contact opnemen.
5. Mededelingen
5.1. VZW feestvarken
Sylvie legt het concept uit. Zie https://feestvarkenvzw.be/voor uitgebreide doelstelling. In het kort
komt het op neer dat er een mogelijkheid wordt aangeboden om tijdens een verjaardag van een
leerling een traktatie te voorzien om zo kinderen in de kansarm zone ook te laten genieten zonder
zorgen. Directeur Bart heeft interesse om een vorming te laten bijwonen door ons schoolteam
omtrent armoede. Omdat er wordt vastgesteld dat het percentage omhoog is gegaan. Wordt nog
verder uitgewerkt door de directie.
5.2. Inburgering
Blijkbaar heeft onze school een goede verstandhouding met Atlas Copco, dit wordt verteld door
directeur Bart. Zo zijn er 4 studenten gestart op onze school. Er wordt heel erg gewerkt rond vlotte
inburgering en we mogen toch stellen dat dit een feit is. Niet alleen maatschappelijk maar ook
zeker cultureel als taalvaardigheid.
Deze studenten kunnen zich al goed duidelijk maken in het Nederlands en voelen zich opperbest
in onze school.
5.3. Fruitproject
Dit willen we in de zomer laten doorgaan. Directeur Bart legt uit dat hier een inschrijving dient te
gebeuren en dat deze dit schooljaar niet van kracht is. De actie noemt “Tutti Frutti”. Volgend

schooljaar gaat onze school zich inschrijven. Zie voor verdere informatie op
https://www.oogvoorlekkers.be/.
Reactie VROBA Vriendenkring: juf. Kristel geeft aan dat in haar klas er bijna geen enkele kleuter nog
elke dag een koek bij heeft. Deze kleuters hebben een zeer gevarieerde fruit/knabbelgroentjes bij. Dit
gaat van frambozen tot blauwe bessen als snoeptomaatjes tot meloen stukjes. Dus voor haar is dit
overbodig. Juf. Ilse (peuterklas) geeft aan dat dit toch nog moet ondersteund worden en dat dit alleen
maar ten goede komt van onze leerlingen. Fruit is en blijft gezond voor iedereen.
------Vergadering eindigt om 21u50.
------Volgende vergadering is op 30/01/2018.
 Overlegmoment: Taal in the picture verder uit te werken, wordt nog later per mail op Doodle
verzonden.

