Oudercomité vergadering 25 09 2018

Aanwezig: WH, KS, IVL, MVR, AVS, JC, SE, NL, SD, KR, EK, ZV, SC, PV, LR

Voorstelling van alle nieuwe en oude leden.
Woordje van de school door Luc Braem
-

Opsomming van alle personeelsleden van de kleuterschool en lagere school
Waar gaan we dit jaar aan werken als school? ZIL, zin in leven, zin in leren

Wat hebben we als OC gedaan vorig schooljaar?
-

Een nieuwe strategie, een nieuwe weg ingeslagen
Meer activiteiten beleven dan bijdragen leveren
Blijkt succesformule, iedereen tevreden
20 nieuwe ouders aangetrokken

Wat gaan we dit jaar doen?
-

Nog meer gelukkige gezichten
10% meer actieve ouders
Nog grotere projecten
1 klasproject per leerjaar

Agenda activiteiten OC + uitleg wie en wat we nodig hebben
-

30 sep: wandeling
21 dec: kerstmarkt + foodtruck festival
November/maart: OC café
17 feb: ontbijt
16 mrt: ’t Morgenland
1 mei: College trial en 2e handsbeurs
1 feb: letterfeest 1ste leerjaar
juni : maaltafelfeest 2 de leerjaar
hele jaar door: leesproject 3de leerjaar
eco wagen 4de leerjaar
Verkeersdiploma 4de leerjaar
1 mrt?: kleuterkarnaval
22 november: sterrennacht 5de leerjaar

Schoolpoortdiscussie fietsenstalling
-

Onoverzichtelijk probleem met de fietsen
Oplossing voorzien: extra toezichtsdienst door leerkrachten aan fietsenstalling
Er zijn genoeg plaatsen voorzien!
Probleem is eerder waar fietsen moeten staan, wordt verder opgevolgd

Ronde tafel

-

Enorme verbetering boekentassenrekken voor kleuters
Waarom voor kleuters kortere donkere periode? Kan eventueel aangepast worden
Waarom geen fluohesjes na de school? Kan daar niet meer op gewezen worden door
leerkrachten?
Terugkerend parkeerprobleem aan de school? Kan de stad hier niets aan veranderen? Moet
er niet opnieuw met de stad gesproken worden?
Is er binding met de schoolfotograaf? Heel onduidelijke foto’s in sommige leerjaren
Meegebrachte spullen/kledij keren niet terug naar huis, kan hier meer aandacht aan besteed
worden? Verloren voorwerpen zeker checken!! Vraag van de school: naamtekenen graag!!!
Kan het menu ook in de kast op de speelplaats opgehangen worden?
Gezonde voeding: kan er iets gesubsidieerd worden? Momenteel niet, we doen nu enkel nog
woensdag = fruit/groente dag
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