Oudercomité vergadering 22 11 2018
Aanwezig: Wim Haemhouts, Katrijn Smet, Martine Van Raemdonck, Ann Van Steenacker, Joris Claus,
Steffi Esprit, Niki Leten, Stéphanie Delaruelle, Isabelle Mels, Elise, Ilse Lievens, Olivier, Thijs, Michel,
Andre, Gino, Jan
Woordje van de school door Luc Braem
-

-

Sinterklaasfeest kleuters: zelfde concept als vorig jaar, geen klasfoto’s en individuele
cadeau’s, maar wel een klascadeau. Show + kleuters die optreden, gebak en koffie.
Fluo actie Kleuters: zelfde periode als de basisschool, sparen parels in flessen. Dagelijks fluo
hesje aantrekken. Meeste parels -> beloning
Voor llk werd er een fluohesje aangekocht, de school stimuleert om dit aan te doen
Centraal aanmeldingsregister (CAR)
o Digitaal inschrijvingssysteem
o Voorrangsperiode voor broers en zussen, personeel (geen weigering mogelijk)
o School moet capaciteit bekend maken (beslissing om daling van 24 naar 22 lln per
klas, ten voordele van M-decreet en differentiatie)
o Alle andere lln die in deze periode inschrijven kan de school weigeren
Project van de stad ‘School in zicht’, organisatie van een openklasdag. Deze gaat door in
januari
De school doet niet mee aan de scholenbeurs
Opendeurdag komt vroeger op 16 maart (net als t morgenland). Centraal thema: boeken en
lezen
Kerstmarkt: met foodtrucks, goede doel: ‘school en ziek zijn’

Ronde van de tafel:

Leuk aan deze school:
Brug tussen kleuter, lagere en secundaire school
Goed uitgeruste lokalen
Lln zijn een weerspeigeling van de maatschappij
Vele initiatieven om lezen te promoten

Opletten voor de school:
Pestbeleid mag geen dode letter blijven, tip om dit plan terug te activeren, beter bekend te maken
Schrift: weinig aandacht voor pengreep, schoonschrift en nemen van nota’s (enkel invulboeken)
Antwoord school: nieuwe leerlijn rond schrijven van peuter tem derde leerjaar

Geen kraantjeswater beschikbaar in de boterhammerefter: Luc kijkt dit na

De aanwezigen op de vergadering hebben geen probleem met het vermelden van hun volledige
naam in het verslag zoals het op de schoolwebsite gepubliceerd wordt. Op eenvoudig verzoek kan
hun naam hierin geschrapt worden.
Volgend evergadering: 22/01 om 20u
Agenda activiteiten OC + uitleg wie en wat we nodig hebben
-

Ter info:
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

