Oudercomité vergadering 23 april 2019

Aanwezig: Wim, Katrijn, Tinneke, Jan VR, Krissie, Luc, Joris, Olivier, Niki,
Stéphanie, André

Agenda punten:
1. Info vanuit de school
Luc Braem:
Organisatie opendeurdag:
• Kleuters:
o spelletjesgewijs met mama of papa stempels verzamelen
o 2 open klassen
o In de klas van Krissie worden verhaaltjes voorgelezen
o Bar op de kleuters is nodig (bemand door OC),
▪ moet opgezet worden door het OC; vrijdagavond door Wim,
Katrijn, Ann en Martine en afbraak
▪ bezetting, Luc stuurt mail aan alle ouders
• Lagere school:
o geen open klassen, wel een infostand. Opendeurdag wordt een
schoolfeest ipv infomoment. De meeste kinderen zijn reeds
ingeschreven.
o Bar op de speelplaats lagere school (door OC indien mogelijk).
o Elke leerkracht heeft een taak – grote show tussen 15 en 16 rond
thema lezen
o Frietkot op speelplaats secundair
o Bar wordt opgezet door de school
College Echo
• Leerlijn van kleuters naar 6e leerjaar rond lezen etc wordt uitgelegd in de
‘in de kijker’
Paas, sport en computerstage was een groot succes (20ste editie)

Bosklassen zijn vandaag vertrokken

2. Evaluatie afgelopen activiteiten
• Fluofuif: pas starten om 17u (met scouts ect)
• Ontbijt was meer dan ok
• Kleuterkarnaval:
o Contact tussen kleuters en oudjes: zeer waardevol
o Beter: samen iets met de oudjes doen (knutselen, spelletjes
spelen, samen turnen, voorlezen…)
3. Verkiezingen
Kandidaat voorzitter: Joris Claus
Kandidaat bestuursleden: Ann Van steenacker, Martine Van Raemdonck en
Kristien Vercammen (onder voorbehoud van gezondheid)
Unaniem goedgekeurd door de vergadering, het nieuwe bestuur is in functie
voor de komende 2 jaar en zal starten per 1 september 2019. Veel succes!

4. Ronde tafel
Verkeersoverlast in de collegestraat, Luc kaart het aan
Gaudi muur is in volle voorbereiding en moet tegen eind juni klaar zijn

Volgende vergadering: dinsdag 11 juni 20h in de mediaklas

