Vergadering OC GBS Melle woensdag 27 januari 2016
Aanwezig:
OC: Ruben, Elke, Sarah, Ingrid, Marieke, Lieven, Ans, Frank, Bart (man Liesbeth), Koen
School: Els, Mario, Lieve, Stephanie
Verontschuldigd: Linde (tijdelijke terugtrekking OC), Sabine, Lies, Jef, Anneleen, Tine
Voorzitter: Ruben
Verslag: Elke
1) Goedkeuring vorig verslag: geen opmerkingen
2) Opvolgingen
VDK Gent Volleybal
Initiatielessen doorgegaan, is door iedereen als plezant ervaren. Vanuit school proberen ze in de loop
van het jaar verschillende, minder bekende, sporten aan te bieden.
Ook hip-hop al geweest: was ook goed.

Etentje OC + bedanking oud-leden
Is doorgegaan op vrijdag 11 december 2015 in ‘De Zuidkant’ in Gentbrugge.
Er werd besloten om de oud leden die vorig schooljaar zijn afgezwaaid (Laurence H., Iris en Bart) uit te
nodigen, niemand heeft zich ingeschreven.
Er worden nog 3 bedankingskaartjes door Ingrid gekocht die we hen dan nog kunnen afgeven.
Het was gezellig, altijd jammer dat je niet met iedereen kan babbelen.
Eventueel eens tijd voor andere formule? Walking dinner, dansfeest?
In vorige vergadering ook al eens gesproken over receptie voor iedereen van de ouders die meegewerkt
heeft in de loop van het jaar en ook voor diegenen die afscheid nemen van het OC. Tijdstip: ergens kort
na het schoolfeest?
Of: traiteur met BBQ? Receptie al voldoende, of praatcafé.
Goed idee voor receptie: meenemen in herbronningsgroepje en dan bekijken voor volgend schooljaar!

Drankverkoop op oudercontacten eind december
Niet gedaan bij de kleuters, wel bij lagere school op donderdag 17/12, begonnen om 16u
Opkomst: er stond wel altijd volk aan de stand, bijna altijd dezelfde mensen die komen
Verkocht: 4 flessen cava, net geen 1 bak pintjes, 4 dozen fruitsap en 8 dozen chocomelk
Er is 168 euro opgehaald – 44 euro kosten = 124 euro winst
Ongeveer dezelfde winst als vorig jaar.
Prijzen waren wel duurder, dus mss beetje minder volk.
Gezellig, komt nog terug in de herbronning.

Sint 2015
Terugblik: geld van OC naar elke klas: ze hebben leuke spelletjes en/of materiaal gekocht voor de
kinderen
Ook chocolade OK, was via bakkerij Degraeve.

OC – ouderwerking: herbronning
Stand van zaken:
Werkgroepje van 5 personen (Ruben, Ans, Ingrid, Sarah en Elke) zijn in de periode tussen vorig
oudercomité en deze vergadering 2x samengekomen om eens verder na te denken en te herbronnen
over ‘ouderwerking en oudercomité’.
Op basis van de info van de info-avond van KOOGOO in oktober, info op hun website en 2 voorbeelden
van huishoudelijke reglementen van andere scholen zijn we ons beginnen verdiepen, vragen stellen,
naar onszelf kijken en verwachtingen/dromen… beginnen verwoorden.
Op basis van deze beginselen nodigen we vandaag na de gebruikelijke OC-vergadering de ouders uit
om mee te brainstormen, verder te verfijnen, ideeën uit te wisselen…
In een latere fase komen ook de leerkrachten en directeur aan de beurt.
Hopelijk hebben we tegen eind dit schooljaar een eerste aanzet en kunnen we dit verwoorden in een
huishoudelijk reglement.
Wordt vervolgd!

Info-avond KOOGOO over schoolkeuze
Datum ligt vast op dinsdag 1/3 om 19.45u., refter
We zouden dit openstellen voor ouders van leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.
Uitnodiging door Ans naar Els en verspreiden via mail.

Fietsenstalling
De nieuwe fietsenrekken staan al vast, ze staan altijd goed vol, hopelijk met de verhuis nog meer plaats.
Positief dat er veel md fiets komen.

Tevredenheidsonderzoek
Resultaten: zijn er al, md leerkrachten besproken en met het college, nu nog de schoolraad en dan volgt
terugkoppeling naar de ouders.
65% vd ouders hebben ingevuld: dat is veel, globaal goed, grootste werkpunt: infrastructuur.
Score van 1 tot 4, vaak scores boven de 3.
Ook bij de kinderen van 4-5-6 enquête gedaan, inspectie verwerkt dat, ook nog weg volgen.
Sinds Els er is, de 1ste keer nu, mss elke 3-4 jaar

Carnaval 2016
Stand van zaken Ingrid:
Er is een mail gestuurd naar de leden van OC en naar eigen contacten om pannenkoeken te bakken
(500). Niet veel respons in het begin, sinds vandaag OK: door mensen aan te spreken op
woensdagmiddag aan de schoolpoort.
De pannenkoeken mogen naar de refter gebracht worden

Kwis op 11/3
Uitnodiging is verstuurd naar alle ouders.
Nog vrijwilligers nodig voor prijzen, en ook voor op de avond zelf.
We spreken af met Koen dat er een lijst gemaakt wordt met wie welke sponsoring gaan halen dan kan
iedereen volgen op het overzicht, hetzelfde systeem kan om vrijwilligers te zoeken.
Hij kan de lijst (google drive) van vorig jaar gebruiken en dan doorsturen.
Op de uitnodiging staat: oudercomité maar dat is het niet, ook geen verzekering dan.
Op naam van school zetten of OC?
Opbrengst voor goede doel (OC) of iets anders (zie onder puntje 4 ‘steun familie Schauwegemstraat’):
Op zich OK om opbrengst naar steun voor de familie te laten gaan.
Door deze vraag is de onduidelijkheid naar boven gekomen over de kwis + fuif en de link met het
oudercomité.

Het 1ste jaar (en enkele jaren erna) hebben enkele mensen die toen in het oudercomité zaten beide
zaken georganiseerd en dat was succes, toen winst gegeven aan OC.
Veel mensen hebben het idee dat dit vanuit ‘het OC’ georganiseerd wordt maar eigenlijk is dit niet zo.
Dit is een onduidelijke situatie.
Het OC wordt wel ook gevraagd om mee te helpen op de avonden zelf of om sponsoring te zoeken.
Enkele mensen merken op dat ze misschien wel interesse hebben om mee te werken met de uitwerking
van deze beide zaken, en niet enkel op de avonden zelf.
De plaats van de kwis en de fuif binnen het geheel zal als puntje ook meegenomen worden met het
herbronningsgroepje.

3) Vaste agendapunten
Financieel overzicht
Volmacht rekening OC: documenten moeten ondertekend worden door Koen, Iris en opvolger van Iris.
Linde ging dit opnemen maar is nu tijdelijk uit OC gestapt: wie neemt over?
Volmacht van Iris moet nog naar iemand: Marieke
Ook opmaak document ‘schenkingen’ ging opgenomen worden door Linde: dit wordt doorgegeven aan
het herbronningsgroepje om mee op te nemen.

Verhuis school
Stand van zaken:
Lucerna hebben iets nieuw gevonden, in dec zei directeur: sept 2017 er uit of jan 2018.
Binnen 2 schooljaren zitten we daar nog niet.
Werkgroep = adviserend: de aankoop van de site is OK, architect heeft gekeken => renovatie in twijfel
trekken, mss nieuwbouw of modulebouw.
Mss 1 gebouw niet renoveren: het sportgebouw.
Gemeenteschool in Lemberge zal nog bezocht worden, samen met de milieuraad. Ook de site zelf en
het College, owv modulebouw. Het bestuur beslist.
Schoolbestuur heeft ook iets ondertekend om milieu-standpunten te volgen.
Subsidies voor aankoop van de grond gebruiken voor de renovatie, modulebouw of nieuwbouw.
Nu nog tijd om zaken uit te schrijven, daar is Els mee bezig.
Wie zetelt in die werkgroep: OC (Koen), alle politieke partijen, 1 kleuterjuf en 1 lagere schooljuf, Els,
schepenen Gistelinck en Bleyenberg
OC ook op de hoogte houden: via Koen: Koen bezorgt de agenda en verslagen van deze bijeenkomst
aan alle leden van oudercomité. Vragen kunnen worden doorgegeven aan Koen, hij neemt die mee en
brengt verslag uit van de respons.

4) Nieuwe agendapunten

Schoolfeest
Lieven heeft eerste oproep verstuurd voor medewerkers in het werkgroepje, eerste vergadering in de
laatste week van februari. Nog plaatsen vrij om mee te werken, in totaal 5 vergaderingen (ongeveer om
de 3 weken).
Eten, drinken, spelletjes: OC.
Ook nog graag opvolger voor Lieven, dit jaar meelopen en volgend jaar zelf doen, met opvolging nog
van Lieven (nog 2 jaar). Lieven stuurt nog warme oproep.
Op 1/3 wordt het thema beslist met de school.

Steun familie Schauwegemstraat
In de Schauwegemstraat is er een huis uitgebrand, huis ernaast veel schade door uitslaande brand.
Dat gezin heeft 3 kinderen die op onze school zitten. Ze hebben al veel materiaal gekregen, ook
voorlopige woonst van OCMW.
Wijk Elsdries wil nog actie organiseren, morgen ook vergadering met de families en andere betrokkenen
die willen helpen.
Nu is de vraag of wij ook iets kunnen doen als school: via OC? Pannenkoekenverkoop? Wafelbak?
Opbrengst kwis?
Ideetjes: koeke/wafels van Lotus, Jules Destrooper…verkopen
Frank en/of Els vragen aan Lotus wat kan gebeuren, overleg met Els, briefje naar OC doorsturen om
voor de vakantie aan alle ouders te laten weten, week na krokus dan verkoop doen smorgens en
savonds ad schoolpoort?
Afspraak: op voorhand laten bestellen en cash geld meegeven aan juf/meester.
Eventueel nog ad schoolpoort op dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdag na school.
Frank, Els en volgende voorzitter en secretaris maken verdere concrete afspraken.

Taartverkoop
Aangezien wafelverkoop nu zal doorgaan, wordt de taartverkoop van school naar het eind van het
schooljaar verschoven.

Naschoolse sport
Er zijn veranderingen gekomen in de dagen van de naschoolse sport.
Door deze verandering van dag voor L1 en L2 heeft er 1 kind afgehaakt en is er 1 bij.
Engageren voor een heel jaar OK, maar instappen in januari bv kan nog?
Antwoord: school denkt elk jaar na of het kan doorgaan.
Lieve wordt ‘betaald’ door sportdienst, nu al helper want 34 kinderen.
Kan het een hulp zijn als iemand van OC kan inspringen als er een begeleider tekort is?

Hondenpoep in het steegje
Wat is al ondernomen en wat kan nog gebeuren?
Nu al blad aan 1 paaltje, nog andere paaltjes mss ook doen.
In ‘Melle in beweging’ ook al laten opnemen. 1 persoon is gezien door politie met grote hond.
Is eigenlijk materie voor gemeente, ook nog probleem op andere plaatsen in Melle.
We staan als school beetje machteloos.
Ouders informeren? Velen hebben bepaalde perceptie, maar blijven we ‘zagen’?
We laten het voorlopig zo en wachten af of er verbetering komt.

Lentefeest
Nu weten we alleen de dag, maar hoe laat?, hoeveel mensen?, show?
Graag eind 3de kleuter al weten! Mss op brief zetten eind schooljaar.
Wordt opgenomen.
Receptie: uur: op schoolkalender staat: 15:15u.
Receptie: in maart briefje meekrijgen, max 6 volwassen personen.
Principe: max aantal personen ligt vast, indien afwijking nodig, kan gevraagd worden.
Toonmoment is ervoor, maar wanneer nog niet geweten, Els vraagt nog eens aan de juffen wat er zal
gedaan worden.
Inhoudelijk: juf Vera (zedenleer) en juf Jolien (godsdienst) verzorgen dit.

Varia
Elke: EHBO op school voor 5de en/of 6de jaars?
Antwoord meester Mario: ih 6de leerjaar komt dit aan bod. Dit wordt gegeven door vrijwillligers van het
Rode Kruis. In het slechtste geval kunnen ze op het vastgelegde moment niet kome, omdat ze dan net
opgeroepen zijn. Is nog maar heel zelden voorgekomen.

Noot:
Aangezien deze vergadering van het OC pas gedaan was om 21.30u hebben we beslist om het 2de deel
(brainstorm over ‘ouderwerking/OC’ met de aanwezige ouders) uit te stellen naar een later te bepalen
datum.
Elke stuurt nog doodle door.

Volgende vergadering: maandag 25/4/2016 20u
Voorzitter: Ingrid
Verslag: Marieke

