VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ
MAANDAG 18 JUNI 2018

-

voorzitter: Sarah
secretaris: Liesbeth
aanwezigen: Ruben, Isabelle, Ingrid, Ans, juf Katrien, juf Kaat, juf Els, Bart, juf
Freja, Rob, Elke, Gillie, en Lien
verontschuldigd: Marieke en Jonas

Besproken agendapunten onder aanwezigheid van de leerkrachten en juf Els:
o - stand van zaken financiële rekening:
Het saldo van de kas bedraagt momenteel € 8.061,75.
o sportsnack/naschoolse sport 2018-2019:
Tot op heden deed het 5de en 6de leerjaar niet aan naschoolse sport. Vanaf volgend
schooljaar zullen ook zij kunnen sporten. De naschoolse sport wordt ingedeeld in 3
reeksen over de 6 leerjaren (telkens gedurende 8 lessen).
- 5de en 6de leerjaar – start 08/10/2018 tot kerstvakantie
- 3de en 4de leerjaar – januari tot krokusvakantie
- 1ste en 2de leerjaar – maart tot juni
De kostprijs bedraagt € 2,00/les, zijnde voor een totaalprijs van € 16,00, dit dient in
1x betaald te worden door de ouders. Er is geen terugbetaling mogelijk indien de
leerling niet komt sporten. De lessen zullen enkel kunnen doorgaan indien er
voldoende inschrijvingen zijn (20 leerlingen).
o evaluatie schoolfeest:
Het schoolfeest was een groot succes, zowel bbq als spelletjes. De opbouw verliep
heel vlot. Er was meer volk van bij het begin aanwezig, waardoor het opzetten reeds
klaar was tegen het einde van de schooldag. Het weer was super (stralende
zomerdag), dus er was een goede drankverkoop (bruiswater was op, geen verschil
opgemerkt in het alcoholverbruik).
De winst bedroeg € 3.045,00 (2 j. geleden was dit € 2.600,00, maar toen werden
enkele vaten bier geschonken door de bierleverancier).
De kinderen vonden de spelletjes top. Ook leuk dat het 4de en 6de leerjaar betrokken
werd bij het maken van de spelletjes/bemanning van de standen.
Wat betreft de BBQ, kregen we kwaliteitsvol vlees, € 14,50/pp. Geleverd door
Slagerij Auda te Heusden. Opkomst was > 350 personen. Is onmogelijk om dit door
het OC zelf te doen (traiteur zorgde voor bakken/groentjes/afwas/frigo).
Opkuis is ook vlot verlopen (reeds zaterdagavond werd alle tafels en stoelen
opgeruimd alsook alle drankverbruik geteld, zondag volgde de gewone opkuis).
Eventueel sporthal vastleggen naar volgend jaar toe, als back-up (bij slecht weer).
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Voorstel om de inschrijvingen van de BBQ online te laten gebeuren, met directe
bevestiging naar de persoon die inschrijft.
Het was leuk dat de mensen opnieuw weer gezellig samenzitten.
Spelletjes werden betaald door het OC, terwijl dit verondersteld werd dat dit zou
gesponsord worden…
Werkpunten:
- er was weinig communicatieverkeer tussen de leerkrachten en het OCfeestcomité wat betreft de spelletjes.
- jammer dat het knutselmateriaal van het 6de leerjaar laat geleverd werd
door de gemeente, waardoor de kinderen de spelletjes ’s avonds/in het
weekend dienden in elkaar te knutselen.
Opmerkingen:
- spelletjes werden betaald door het OC, terwijl dit verondersteld werd dat
dit zou gesponsord worden… (gebrek aan communicaties
leerkrachten/OC-feestcomité)
- er werden heel wat sigarettenpeuken in de wandelgang (lager- naar de
kleuterafdeling) gevonden alsook glazen op de koer van de kleuters
teruggevonden. Misschien kunnen de mensen uitdrukkelijk op de netheid
gewezen worden. Tevens leek het kleine koertje achter de refter (toegang
via de Kloosterstraat) op een “containerpark”, hier dient de school op
gewezen te worden.
o 3° leerjaar heeft BBQ op het schoolfeest gewonnen (klas juf Katrien) –
hoeveel bedraagt de sponsoring van het OC?:
Richtprijs rond € 5,00/kind. Juf Katrien doet zelf alle boodschappen en levert
aankoopbonnetjes aan Sarah (OC-kasbeheerster).
o jaarthema voor volgend schooljaar – “Diversiteit”:
Diversiteit – de sociale vaardigheden van de kinderen worden naar boven gebracht.
Het thema wordt op de eerste schooldag kenbaar gemaakt aan de kinderen. Zij
zullen gedurende het ganse schooljaar werken aan de aankleding/spelletjes voor het
schoolfeest.
o evaluatie etentje OC-leerkrachten:
Was heel lekker en gezellig. Iets anders dan de klassiek uitje in het restaurant.
Thema “Curaçao” werd leuk ingekleed. Eten werd uitgevoerd door kokkin ter plaatse.
Wordt volgend jaar georganiseerd door de leerkrachten. Er werden geen kosten voor
eten aangerekend aan de OC-leden, wel € 15,00/partner. De werkelijke kosten voor
het eten bedroegen € 12,00/p.p., de drankjes dienden men zelf te betalen. Er werd
gewerkt met drankkaarten.
Volgend jaar wordt dit etentje getrokken door de leerkrachten. Het OC zal bijdragen
in de kosten, dit zal worden bekeken om als leidraad te gebruiken naar andere jaren
toe.
o infoavond 'leren leren' (Els zou navraag doen bij gemeente):
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Dit kost € 250/per info-avond, maar de persoon van het college doet dit al sinds 2
jaar niet meer. Maar aangezien de info-avonden geen volk trekken, moet dit in vraag
gesteld worden of het nog interessant is om dit te organiseren. Ans zal eens polsen
bij Koogoo. Zou wel interessant zijn naar studenten van het 5de jaar. Het CLB heeft
enkel info-begeleiding van leerlingen die overstappen van 6° leerjaar naar
middelbaar. Eens te informeren via mevrouw Els Diependaele. Misschien eens
interessant om deze infoavond open te trekken naar alle leerjaren toe.
o aanpassing tarieven/werking Kigebame volgend schooljaar:
Dit zal gecommuniceerd worden via de info-brief van de school. Opvang op
woensdag zal € 1,00/begonnen uur bedragen. Al de overige tarieven blijven
ongewijzigd.
o beleidsthema ”Sociale vaardigheden”– voorstel 2 per jaar:
Is deze vergadering niet van toepassing.
o reeds vastgelegde data schooljaar 2018-2019:
-

-

vrijdag 31/08 tussen 17u-19u – opendeur kleuters & 1ste leerjaar
maandag 03/09 – onthaal/koffie-moment
infoavonden leerlingen 6 en 11/09
vergadering OC - maandag 17/09 – 19u45 – reeds gekende agendapunten:
▪ vaste agendapunten van het jaar vastleggen (Sinterklaas, …)
▪ vaste prijzen vastleggen qua sponsoring per activiteit/persoon/kind
▪ vastpinnen datum gezelschapsspelletjesavond
▪ eventuele nieuwe activiteiten
▪ aanstelling voorzitter
▪ persoon die inbox van OC opvolgt
zondag 23/09 – brunch georganiseerd door leerkrachten
vergadering OC - dinsdag 20/11 – 19u45 - reeds gekende agendapunten:
▪ …
vergadering OC - donderdag 24/01 – 19u45 - reeds gekende agendapunten:
▪ gezondheidsweek (april)
vergadering OC - maandag 01/04 – 19u45 - reeds gekende agendapunten:
▪ sponsoring schoolfuif 6° leerjaar – wordt georganiseerd door ouders
▪ toelichting door werkgroep schoolfeest van stand van zaken
zaterdag 18/05 – schoolfeest
vergadering OC - dinsdag 18/06 – 19u45 - reeds gekende agendapunten:
▪ evaluatie schoolfeest

o verhuis school “Mosschool”:
Op 10/09/2018 om 16u15 nodigt de gemeente ouders en het OC uit om mee te
brainstormen over de groene speelplaats voor de nieuwe school.
Ze willen de kinderen erbij betrekken om mee na te denken.
Doel is zo veel mogelijk groen. Weinig materialistische speeltuigen.
Aanstelling werkgroep OC:
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Isabelle en Lien
Besproken agendapunten enkel onder aanwezigheid van de OC-leden:
o verwerven van nieuwe leden OC 2018-2019 - opvallendheid OC:
-

-

er werd beslist om een opvallende t-shirt te laten drukken. Zo valt het voor de
ouders meer op wat allemaal georganiseerd wordt door OC. Isabelle heeft een
pers thuis, zij zal het nodige doen voor de bedrukking van de t-shirts “Fier lid
van het Oudercomité”, zonder persoonlijke naamvermelding. Er zal tevens een
batch voorzien worden met vermelding van de naam voor elk OC-lid.
tipzak met popcorn/gadgets uit te delen tijdens 2de week van het schooljaar
(met vermelding van website/facebookpagina) -> Gillie zal hierover
brainstormen
opmaken van flyers om tijdens het kennismakingsmoment & info-avonden uit
te delen
blijvende reclame, foto’s van OC-team/affiches uithangen op het
publiciteitsbord

o Opendeur kleuters – 1° leerjaar:
Boodschappen:
Ingrid - grenadine voor bij water te voegen / bier / cava / olijven / fruit
(watermeloenen)
Trekkers:
Marieke of Jonas? Nele of Rob? Gillie & Isabelle? (zullen hiervoor onderling
communiceren)
ste
1 drankje is gratis voor alle aanwezigen – bonnetjes uit te delen door leerkrachten.
Overige drankjes te betalen.
o koffiemoment 1ste schooldag – 03/09/2018:
Boodschappen/trekker:
Ingrid (wordt samen gedaan met boodschappen voor de opendeur 31/08) fruitsap + speculaasjes
Marie-Rose is er niet, dus het OC zal zelf het nodige moeten ondernemen voor de
organisatie van het koffiemoment.
Er dient een flyer uitgehangen te worden aan de poort van de kleuterafdeling.
Het koffiemoment begint om 08u30, de koffiekar moet om 08u15 aan de grote
toegangspoort klaarstaan om de ouders uit te nodigen.
De vuile vaat mag in de refter achter gelaten worden.
o - evaluatie standje oudercomité tijdens oudercontacten:
Er werden drank, kelderrestjes en hotdogs verkocht.
Het was een goed concept en leverde een goede opbrengst op. Er werd slechts 1
Hallal-doos van ongeveer 10 worsten geopend, deze worden haast niet verkocht.
Er werden ongeveer 150 hotdogs verkocht (alles was op).
Het stokbrood werd bij de Turkse bakker aangekocht.
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Goede opruiming van kelderresten.
Er moet een betere organisatie zijn van de school voor de kinderen die nog in de
opvang verblijven, deze schuimen aan de tafels.
Mee te nemen naar volgende editie:
misschien ouders op voorhand inlichten van de verkoop van drank/hotdogs,
zodat zij een centje kunnen meegeven aan hun kinderen die in de opvang verblijven.
o Bedankingsmoment vrijwilligers:
Datum:
donderdag 4 oktober 2018 – uur nog te bepalen
Trekkers:
Ruben, Sarah, Ingrid & ?
Communicatie:
- voorstel om dit persoonlijk door de OC-leden/leerkrachten al eens mee te
delen aan de ouders tijdens het info-moment van september + persoonlijk
uitnodiging mee te geven per kind.
- aftelkalender aan schoolpoort te hangen om meer mensen te bereiken (bv. 10
dagen op voorhand).
Er werd beslist om deze activiteit te blijven aanhouden, de bedankingen dienen
persoonlijk aan de vrijwilligers over gemaakte te worden (alle vrijwilligers, zijnde
leerouders, ook mensen die slechts 1 uurtje geholpen hebben tijdens het afgelopen
schooljaar, …)
o - opslag voor drank OC:
Opnieuw na te vragen aan juf Els of het OC een archiefruimte kan gebruiken. Alle
stock aan cola & fruitsap van de afgelopen activiteiten van het OC, werden tijdens
het schoolfeest weggegoten (gedateerd). Tevens staat de box aan het tuinhuis van
juf Kaat, wat veel te warm is. Er is nog veel wijn en cava over, deze worden bewaard
bij Isabelle.
Ruben informeert bij Colruyt voor teruggave sterke drank.
De chips worden geschonken aan het 6de leerjaar, laatstejaarsfuif 26/06/2018.
o sponsoring OC voor het 6de leerjaar – laatstejaarsfuif:
Er werd overeengekomen om opnieuw een totale som van € 150,00 te schenken
door het OC (net als vorig jaar). Het OC heeft nog veel chips van het schoolfeest
over. Deze zullen schonken worden. De waarde van deze chips zal worden
afgehouden van de te schenken som. De boodschappen van de drank werden reeds
hoofdzakelijk gedaan door Iris (mama Jan) en Mieke (mama Aude en Nathan).
o sneller laten verlopen van vergaderingen:
Er dient een draaiboek opgesteld te worden, waar alle activiteiten in vermeld staan,
dit om te vermijden dat er activiteiten over het hoofd worden gezien, alsook om een
indicatie te hebben over alle vaste kosten (Sinterklaas, sponseringen laatstejaarsfuif,
…).
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o relatie werkgroepen met OC en werking van beiden
Er moet gewerkt worden aan beter communicatieverkeer tussen de verschillende
groepen (OC, quizteam, en feestcomité). Ook de groepen dienen als één OC-geheel
aanzien worden.
Dit zal er ook voor zorgen dat er transparantie is van alle uitgaven en inkomsten van
deze groepen.
Het huidige quiz-team organiseerde voor de laatste maal de schoolquiz, waardoor
deze activiteit waarschijnlijk automatisch zal overgedragen worden aan het OC-team.
o voorzitter
Het OC is nog steeds op zoek naar een voorzitter. Rob en/of Ruben overwegen deze
taak (samen) op zich te nemen. Dit agendapunt wordt opnieuw overgedragen naar
de eerstvolgende vergadering van het nieuwe schooljaar (17/09 a.s.).
De e-mails van het OC zullen voorlopig worden opgevolgd door Ruben (te
herbekijken op volgende vergadering 17/09 a.s.)
o Interessante data:
13/09/2018 – info Opruimcoach, gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis van
Melle
26/11/2018 – An Caetsiers (Kinderpsycholoog): voordracht “Motiveren van kinderen”
o Volgende vergadering:
-

voorzitter: Rob/Ruben
secretaris: Ingrid
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