Verslag vergadering OC 17 september 2018
Aanwezigen: Ruben, Rob, Isabelle, Wannes, Jonas, Nele, Sarah, Ingrid
Verontschuldigd: Marieke, Lien, Gillie

KENNISMAKINGSRONDE
Wannes Dermauw (papa van Marie-Lou en Alice uit K2/3) is aanwezig op de1ste vergadering, we
stellen ons kort voor. Wannes is geïnteresseerd om lid te worden van het OC.
ALGEMENE FEEDBACK VERGADERING MET ELS
•
•
•
•

Els tevreden met rolverdeling binnen OC, werkt gemakkelijk met aanspreekpunt(en)
Open gesprek over nieuwe stijl OC (duidelijk afgelijnde taken wordt geapprecieerd)
Samenwerking OC – school blijven respecteren ondanks dat er niet meer samen vergaderd wordt
Wat met toelichting onderwerp tijdens vergadering juf Kaat? Er was sowieso al weinig algemene
interesse, eerder specifiek door ouders van kinderen met een zorgtraject.

TEAM COMMUNICATIE
•

•

•

•

•

Krantje
werking + realisaties + plannen OC uitleggen op ludieke manier
+/- 200 stuks te drukken (Nele)
verspreiding laatste week SEPT, begin OKT via de boekentassen
nieuwe leden OC worden voorgesteld in volgende editie, of eventueel op FB-pagina
Hulpcheque
er hangt een schema in de lerarenkamer met ideeën van leerkrachten om ouders te bevragen ifv
hun “kunnen”, wordt vervolgd
Bandjes
fluo-oranje gadgets
verspreiden tijdens de mobiliteitsweek , bij voorkeur op donderdag 20/09 door Nele via de
klasleerkrachten, zodat de bandjes vrijdag 21/09 reeds kunnen gebruikt worden op STRAPdag
Isabelle neemt foto op STRAPdag van kinderen met bandjes (GDPR!)
Facebook – Website
verslagpagina op website GBS Melle wordt aangepast met gegevens leden OC in de stijl van het
krantje
aanpassingen op de website verlopen via IT’er school Thierry Defrance
Ad Valvas / brievenbus
bestaande borden op lagere school, er worden geen nieuwe borden meer aangekocht (nieuwe
school + duur in aankoop)
brievenbus als eye-catcher (Isabelle demonteert brievenbus crèche – Wannes spuit bus in
goudkleur
emailadres spuiten op bus ouders.gbsm@gmail.com (sjabloon via Isabelle? – spuiten door
Wannes?)

•

T-shirts
azijnbad gehad
gewassen
geen badge voorzien, Isabelle zorgt voor een stickervel, we schrijven onze naam dan op de
sticker
T-shirt voor de vaste leden

FEEDBACK OP SPORTSNACK
•
•
•
•

•

Naschoolse sportactiviteiten georganiseerd door MOEV
Nieuw concept : 8 lessen / graad verspreid over SJ 2018-2019, kostprijs 2€ per les, wel volledig
bedrag te betalen (16€ per reeks)
MOEV betaalt leerkrachten – thema – draaiboek – materiaal, school zorgt voor locatie en
leerkrachten
OC had gevraagd einde SJ 2017-2018 om naschoolse sport ook te voorzien voor laatste graad,
omdat de lln dit reeds kennen sinds de 1ste graad. Uit ondervinding met voorgaande jaren wist
Els te melden dat er weinig interesse was door deze groep.
Vraag door Els om bij te passen voor L5-L6 indien het minimum van 20 inschrijvingen niet werd
gehaald, werd gesteld via mail.
Idee OC was om deelname kost voor àlle lln te betalen (symbolische bijdrage door lln, grootste
stuk door OC) in het kader van ‘te sponsoren project OC’, maar dit blijkt niet meer mogelijk voor
dit jaar

FINANCIËN STAND VAN ZAKEN
•
•

•
•

Momenteel in kas : 6747,37 € (slapwraps en drukwerk werden nog niet in mindering gebracht)
Gemaakte kosten
o 317,44€ voor de T-shirts
o onthaalmoment was -4€ (nuloperatie)
Sarah meldt dat overzichtjes uitgaven/inkomsten steeds kunnen opgevraagd worden bij haar
Sarah zal nog 2 jaar in OC blijven, er zal dus vervanging moeten komen als penningmeester.
Marieke is haar back-up, mss heeft zij interesse om dit over te nemen, Sarah toetst af

BUDGETTERING: WAAR KUNNEN / WILLEN WE DE SCHOOL HELPEN?
•
•

Vraag werd gesteld aan Els of er budgetten nodig zijn voor bepaalde projecten op school. Er
zouden pistes zijn, maar nog geen concrete plannen, indien nodig wordt er teruggekoppeld
andere voorstellen door OC:
o klasbudget (cfr. Vroeger), mss beter op vraag ipv elk jaar vast budget te geven
o themaweken
▪ verkeersweek (17-21/09): slapwraps (+/- 300 €)
▪ gezondheidsweek (18-22/03) : Ingrid – Nele en Jonas doen voorstellen (budget
2017 was +/- 200€)
▪ jeugboekenmaand (maart 2019): via school gaan de kinderen al geregeld naar
bib, gevoel leeft niet dat er een aankoop voor boeken moet gesponsord worden
o Sinterklaas 50€ per lagere klas / 75€ per kleuterklas, wordt vaak gebruikt voor aanschaf
(educatieve) spelletjes voor in de klas

o
o

o

Nieuwe school : investeren in groen? Moestuin? Beplanting?
Feestdagen :
▪ Dag van de leerkracht : Isabelle checkt bij Beregoed in Melle, +/- 2€ pp, voor
iedereen van het personeel
▪ Dag van de directeur : te bekijken bij volgende vergadering
Sportmateriaal? Te bevragen bij Els

STATUS BEDANKINGSAVOND
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrid, Ruben en Sarah vergaderden op 06/09
Nog 1 keer organiseren, indien succes niet gestegen, dan niet meer organiseren, of andere
formule
Locatie : Heilig Hart Brouwerij Kerk Kwatrecht (geen aankleding zaal nodig, refter is weinig
uitnodigende zaal)
4,00 € bonnetje aan 3,00€ (tegenvoorstel Ruben is 25% korting op aankoop met bonnetje,
reactie nog te verwachten)
Hapjes mogen we zelf voorzien
geen bonnetje is consumptie zelf te betalen
week 21/09 af te ronden
uitnodiging ouders kan via ouderplatform de ouders bereiken, grootouders of andere vrijwilligers
worden via brief uitgenodigd
communicatie op Facebook voorzien voor “vergeten ouders”, bedoeling is dat wie vergaten op
die manier toch een uitnodiging ontvangt, maar wie zich niet aangesproken voelt, ook niet zal
opdagen

VOLGENDE ACTIVITEITEN
•

•

Openluchtcafé tijdens oudercontacten
o Ma 26/11 kleuters
o Di 18/12 of do 20/12 voor lager
o Isabelle organiseert (Elke Persijn beloofde Sarah het draaiboek van de vorige edities door
te sturen)
o Zelfde succesvolle concept behouden : hotdogs – soep – kelderresten + aanvullen
o Op communicatie naar ouders vermelden dat kindjes in de opvang ook reeds een hotdog
kunnen kopen indien ze daarvoor een centje mee kregen
Gezelschapspelenavond
o Vastgelegd op vrijdag 30/11
o Isabelle en Rob organiseren
o Refter is vrij op 30/11, dus activiteit kan daar doorgaan
o Op de vraag met of zonder kinderen werd geopteerd om dit enkel voor ouders te
organiseren

EVALUATIE AFGELOPEN ACTIVITEITEN
•

Opendeurmoment 31/08 voor kleuter en L
o Drankje aangeboden aan ouders door OC
o Bonnetjes zelf afdrukken of eerder vragen aan Els, zodat niet alles samen komt

o

•

Draaiboek opmaken dringt zich op (voor alle activiteiten), zodat iedereen weet wat te
doen bij aanvang/organisatie van een activiteit
o Verbeteractie: onthaal en begeleiding van de ouders zullen school en oudercomité
volgend jaar samen op punt zetten . (aanspreekpunt/onthaal of pijlen richting de locatie)
o Er was meloen, druiven, zoute stokjes, soep en Turks brood voorzien en ook drank
Multivruchtensap was er te weinig (6L, er werd de avond zelf extra aangekocht)
o Opmerking : meer drankkeuze voor de kinderen voorzien
Koffiemoment 03/09
o Zichtbaarder opgesteld op de speelplaats, wat voor ons positief is
o Misschien volgende keer al vroeger koffie aanbieden, al tijdens startmoment kinderen
onder afdak staan met koffie, zo kunnen “gehaaste” ouders toch ook nog een pot koffie
meepikken alvorens te gaan werken
o Het blijft een leuke activiteit om ouders te ontmoeten

WERKGROEP MOS
•
•
•
•
•

Milieu Op School
ontwerp groen op school
Isabelle en Lien waren aanwezig op vergadering 10/09
Uitleg waarom groen op school PRO – CONTRA, om zo de zaken af te wegen
Ruben en Rob stemmen af met Els ivm functie ouders en OC binnen MOS
Lien excuseert zich voor volgende bijeenkomsten omwille van professionele redenen, Nele
en Wannes nemen dit verder op samen met Isabelle

VARIA
•
•

26/11 Gezinsraad organiseert info-avond rond het motiveren van kinderen “Ik wil wel!”, spreker
is An Coetsiers, kinderpsychologe De Praatdoos uit Melle
Volgende vergadering is op 20/11/2018 @Rubens place, afspraak om 19:45u

AANDACHTSPUNTEN / AFSPRAKEN
•

•
•
•

SJ 2018-2019 start met een taakverdeling binnen het OC
o Voorzitters : Ruben en Rob
o Penningmeester : Sarah
o Communicatie : Nele en Gillie
o Verslag vergaderingen : Ingrid
Uur afspraak voor volgende OC-vergaderingen is steeds 19:45u zodat we om 20:00u kunnen
starten.
Laatste 2 vergaderingen voor schoolfeest komt Bart Hebbelinck (organisator schoolfeest) ons
vervoegen voor stavaza ivm schoolfeest.
Draaiboek maken van de activiteiten / sponsoring OC

AGENDAPUNTEN VOLGENDE VERGADERINGEN (aan te vullen + op te volgen bij elke vergadering)
20/11/2018
•
•
•
•

Openluchtcafé’s OK? Datum kiezen 18/12 of 20/12
Dag van de directeur 31/01/2018
Bart Hebbelinck uitnodigen voor volgende vergadering (nav schoolfeest)
Opvolging quiz (datum? Engagement OC?)

24/01/2018
•
•

Bart Hebbelinck uitnodigen voor volgende vergadering (nav schoolfeest)
Opvolging quiz (datum? Engagement OC?)

01/04/2018
•
•

Bart Hebbelinck uitnodigen voor volgende vergadering (evaluatie schoolfeest)
Bespreking OC  Sportsnack SJ 2018-2019

18/06/2018
•
•
•

Datums vergaderingen volgend schooljaar vastleggen
Opendeurmoment? verantwoordelijke aanduiden
Koffiemoment : verantwoordelijke aanduiden

