BESTUURSVERGADERING OUDERCOMITÉ
DINSDAG 4 JUNI 2019 OM 20 UUR TOT 22 UUR – LERAARSLOKAAL

Aanwezig:

juf. Anka, Bart (directeur), juf. Brenda, juf. Dorien, juf. Els, Fousia, Inge, Jan,
meester Mathias, juf. Nancy, Veerle, Sylvie, juf. Xav

Verontschuldigd:

Annelies, Stéphania, Valerie

Vergadering wordt geopend door Veerle om 20u02.

° Verslag vorig vergadering d.d. 26/03/2019
Er kwamen geen opmerkingen toe.
Het verslag van 26/03/2019 wordt unaniem goedgekeurd.

° Evaluatie E.H.B.O.
Er werden hier en daar wat aanpassingen getroffen om alles te laten doorgaan. De leerlingen
die interesse hadden vonden het super. De leerkrachten zagen dat het goed was. Sylvie stelt
voor dit thema om de 5 jaar te herhalen want dit is wenselijk om alles nog een op te frissen.
E.H.B.O. was super druk maar de moeite om te doen, wordt om de 5 jaar herhaald door
het Oudercomité.

° Agenda Oudercomité – schooljaar 2019-2020
1/ Helpende handen worden doorgestuurd naar VROBA vriendenkring, daar zijn deze
vrijwilligers meer dan welkom en nuttig.
2/ De eerste schooldag is er van 8:15 tot 10:00 is er in de refter een infomoment
omtrent het Oudercomité
3/ Voorleesweek komt terug
Bij onze kleuters blijven de boeken in de klas en worden gekozen door de
kleuterjuffen. In het lager gaan de leerkrachten zorgen voor het boek dat er gelezen
wordt, deze blijven ook in de klas. De titels worden overgemaakt om als er lezers zijn

deze willen voorlezen dit kunnen door zelf dit boek te gaan ontlenen in hun
dichtstbijzijnde bibliotheek.
4/ Burgerzin
Er worden gezelschapspellen gespeeld met de bewoners van Zonnetij en onze 3de
graad leerlingen.
Onze 2de graad leerlingen gaan met zij dit wensen naar de markt
De 1ste graad leerlingen voorzien beweging met de bewoners van Zonnetij.
De leerkrachten van het 4de jaar gaat iets rond Zonnetij doen, zij werken dit nog samen
uit met onze leerlingen. Wordt vervolgd.

5/ Maand Mei plastic vrij
Sylvie vraagt of dit kan georganiseerd worden en nevenactiviteiten zoals zwerfvuil
ophaling organiseren om samen Aartselaar properder te maken en dat zo de
leerlingen erbij stilstaan. De leerkrachten geven aan dat dit reeds in de lessen wordt
besproken en hierrond een thema gewerkt worden, maar zo een ophaling zwerfvuil
organiseren lijkt wel goed te zijn.

6/ Soep
Vanaf Oktober voorziet Fousia terug soep. Fruit was echter niet zo doenbaar omwille
van veel teveel werk voor deze massa .
Data worden doorgegeven op de eerste Oudercomité vergadering zodanig dat we
genoeg vrijwilligers zich kunnen aanbieden.
In December, Mei en Juni gaat deze actie niet door.
7/ Mediawijsheid
Internet hoe gebruik je het correct en wat kan fout lopen (2de graad), deze infoavond
wordt op 21 oktober 2019 georganiseerd in de refter om 19u30.
8/ Rode neuzendag
Hier wordt nog over beraadslaagd door het Oudercomité.

° Varia
- Tijdens het oudercontact op 25 juni 2019 gaat Laundry day door. Inge gaat dit trekken en DJ
Jan zorgt voor muziek op USB. De verloren voorwerpen wordt geëtaleerd en ook spullen
kunnen dan geruild worden.
- Jaaroverzicht wordt in Juni verdeeld. Zo kan men inschatten wat er elke maand gepland is.
De kosten worden geraamd voor de kleuters rond 45 euro en voor het lager 90 euro. Dit zijn

de gewettigde maximum kostprijzen per schooljaar, die worden opgelegd door het Ministerie
van Onderwijs.
- Schoolbus abonnement blijft bestaan zoals ze gehanteerd werd. De prijzen gaan
geïndexeerd worden.
- Wip op de speelplaats is een succes en wordt door al onze leerlingen supercool bevonden.
Verdere verfraaiingen op de speelplaats gaat per schooljaar verder gezet worden.
- Schattenzoektocht via de biblitheek van Aartselaar “uit met de vlieg” wordt opgenomen in
de nieuwsbrief die op 2 juni verstuurd wordt via Smartschool.

° Rondvraag
- Jan vraagt omtrent de koekjes verkoop of er een mogelijkheid bestaat deze lactose vrij en
gluten intolerant aan te bieden. Dit wordt nog verder besproken binnen de scholengroep wat
er mogelijk is.
- Bart vertelt dat we het jaaroverzicht met data nog krijgen.
De enquête resultaten voor september zijn binnen. En voor de betalingen wordt er bekeken
of er gefactureerd kan worden. Zwemmen tot het 3de leerjaar blijft gratis, maar voor de
leerjaren 1ste en 2de wordt er een forfaitair bedrag van 10 euro gevraagd.
- Fousia hoorde aan de schoolpoort dat er wordt verteld dat de middagpauze wordt
veranderd van 20-25 minuten naar 10 minuten. Dit wordt ontkrachting door Bart de
middagpauze blijft hetzelfde 20-25 minuten.
De vergadering wordt gesloten door Veerle om 21u00.

