Oudercomité vergadering 27 maart 2017

Aanwezig: Ruben (voorzitter), Marieke (secretaris), Sarah, Ingrid, Nele, Els, Hilde, Sabine,
Karen, Ilse, Thorwald
Verontschuldigd: Ans, Elke, Anneleen, Rob, Lieven
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

De enige opmerking bij het vorige verslag was dat de datum van de vorige
vergadering foutief genoteerd werd. 27 april moest 27 maart zijn.
2. Overzicht financiën

De omzet van de drankverkoop tijdens de quiz bedroeg +/- 800 euro. Hier moeten
de kosten van de aankoop van de drank nog van afgetrokken worden, maar het is
wel al duidelijk dat de quiz financieel rendeerde.
De stand van de rekening van het oudercomité is ruim 7.000 euro.
3. Opvolging werkgroep nieuwe school

Op 20 februari was er een vergadering waarop Ingrid aanwezig was. De ambitie is
om van de Gemeenteschool een duurzame school te maken met een groene ruimte
die ook ter beschikking zal staan voor de buurtbewoners.
De turnzaal zal behouden worden maar ze is in een slechtere staat dan verwacht dus
ze zal wel verbouwd worden. Het skelet van de turnzaal blijft behouden.
Er werden vier scenario’s uitgewerkt waar oa. de leerkrachten feedback op konden
geven. Na deze feedback hebben ze een plan opgemaakt van de gewenste toestand
en op basis hiervan hebben ze terug 2 scenario’s uitgewerkt.
Het eerste scenario is dat het kleuter en het lager onderwijs in hetzelfde gebouw
zullen zitten, maar met twee individuele speelzone ’s. Het tweede scenario is dat
het kleuter en het lager elk hun eigen gebouw krijgen.
Tevens zal er ruimte voorzien worden voor een crèche maar dit zal niet onder het
masterplan van de gemeente vallen en is dus een privaat initiatief.
Er zijn drie architectenbureaus uitgekozen en er zal op de gemeenteraad beslist
worden of er al dan niet met deze bureaus zal gewerkt worden met als doel om
tegen eind augustus één van deze drie bureaus te kiezen die tot het tekenen van de
nieuwe school mag overgaan.
De mobiliteit rond de nieuwe school zal bestudeerd worden, het is wel al duidelijk
dat het gemotoriseerd vervoer niet zal samenvallen met de fietsers en voetgangers.
Tevens zal er een laad- en loszone komen.

Opvolging schoolraad en gezinsraad
Er zitten drie ouders in de schoolraad maar deze ouders zitten niet in het
oudercomité.
Er heeft, sinds de vorige vergadering van het oudercomité, geen nieuwe gezinsraad
plaatsgevonden.
4. Terugblik Quiz

Het was een geslaagde editie met een grote opkomst en veel enthousiasme. Er was
hulp de avond zelf vanuit de school en het oudercomité. Marieke zal Iris contacteren
om te horen hoe het team van de quiz het verder ziet voor een volgende editie.
5. Schoolfeest

11 april is er een vergadering met de werkgroep schoolfeest. Daarna zal er een lijst
verspreid worden waar ouders zich op kunnen inschrijven om te helpen. Meer
nieuws en oproepen worden persoonlijk of algemeen per email gedaan.
6. Info avond schoolkeuze/nieuwe datum

Er is beslist om te kijken om deze info avond te laten doorgaan begin oktober 2017.
Er waren niet zo veel inschrijvingen en als we deze datum in het begin van volgend
schooljaar leggen dan is dit nog steeds interessant voor de ouders die zich reeds
hadden ingeschreven en dan zullen er misschien extra geïnteresseerde ouders
komen van de kinderen die momenteel nog in het vierde leerjaar zitten. Er wordt
aan Ans gevraagd of zij de mensen van Koogo wil contacteren om de nieuwe datum
vast te leggen en de ouders die reeds ingeschreven waren hiervan op de hoogte te
brengen.
7. Opvang en toezicht (Krokusvakantie en dagelijks toezicht)

De opvang tijdens de krokusvakantie is vlot verlopen. Er waren voldoende
inschrijvingen waardoor het oudercomité niet moest bijpassen.
Er werd gemeld dat dit een troef is van de school.
Verder werd de vraag gesteld hoe het toezicht verloopt tijdens de middagpauzes
aangezien ze op dat moment met veel kinderen op een kleine speelplaats vertoeven
wat toch regelmatig voor strubbelingen zorgt.
Tijdens de middagopvang zijn er vier mensen die het toezicht doen en in de winter
zelf vijf zijn. Tijdens de middagpauze zitten alle klassen gedurende vijftien minuten
samen op de speelplaats, dit door de gesplitste eetmomenten en de Franse les.
Verder is er een speelkoffer aanwezig en is er beslist dat er tijdens de middagpauze
niet meer met de bal gespeeld wordt aangezien dit te druk is met de kleutertjes die
daar dan ook rondlopen.
8. Schenkingen en aankopen materiaal vanuit het oudercomité

De aangekochte opstapjes worden gebruikt voor de handen te wassen en om in de
nieuwe spiegels te kijken. Verder zijn er al enkele van de aangekochte waterkannen
gesneuveld.
9. Werkgroep fuif

Er is een werkgroep fuif met Ingrid, Sarah, Marieke en Bart maar deze zijn nog niet
samengekomen. Het is de bedoeling dat deze nog proberen om eens samen te zitten
voor juni.
10. De nieuwsbrief

Ruben stelt een nieuwe nieuwsbrief samen en zal rekening houden met de feedback
die hij gekregen heeft op de vorige nieuwsbrief. Ruben zal kijken of hij deze
nieuwsbrief kan laten samenvallen met de uitnodiging van het schoolfeest. Tevens is
de facebookpagina van het oudercomité terug in gebruik dankzij Ruben. Marieke zal
dit vanaf heden mee opvolgen samen met Ruben en Lieven.
11. Nationale fietsapplausdag

Dit is een leuk initiatief. Wel was er wel soms wat te weinig plaats voor de fietsers,
door het vele volk werd de weg naar de schoolpoort wat versperd. Hierdoor konden
de fietsers niet altijd door.
Volgend jaar zouden we misschien terug (zoals vorig schooljaar) met een lint met
vlaggetjes kunnen werken die omhoog gehouden wordt zodat de fietser er kunnen
onder rijden als ze toekomen. Tevens zou het ook leuk kunnen zijn om een groot
spandoek te maken dat we ieder jaar opnieuw kunnen gebruiken aangezien
sommige mensen niet doorhebben dat we voor hun applaudisseren omdat ze met de
fiets rijden.
Het is ook aangewezen dat er die dag zeker om 8u een opzichter aanwezig is aan de
school en dat we ons ook aan de overkant van de straat stellen.
Dit is een initiatief van de school uit waar wij als oudercomité bij aansluiten.
12. Mobiliteit op school

Als Alex aanwezig is op school dan zet hij de kegels voor de schoolpoort zodanig dat
er geen auto’s kunnen op en af rijden aan.
Verder werd de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn om ook na school de
schoolpoort voor ongeveer 15 min. open te zetten zodanig dat niet iedereen, met
of zonder fiets, door dat kleine deurtje naast de poort moet op hetzelfde moment.
Tevens werd er ook wat duiding gevraagd rond de schoolrijen na schooltijd. Niet
elke ouder weet dat dit bestaat of tot waar deze rijen gaan. Het lijkt ons belangrijk
dat deze informatie ergens is terug te vinden en tevens gecommuniceerd wordt naar
de nieuwe ouders want ook dit is een troef voor de school.
13. Ter info schooljaar 2017 /2018

De opendeurdag voor het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar zal plaatsvinden
op 31 augustus.
Het schoolfeest voor volgend schooljaar zal plaatsvinden op 26 mei 2018.
De eerste communie en het lentefeest zal plaatsvinden op 5 mei 2018.
14. De gezondheidsweek

Iedereen had een programma per klas, dit is een initiatief dat om de twee jaar
doorgaat. We zien hier zeker een positief effect bij de kinderen. Tevens werd het
initiatief van het oudercomité om fruit te schenken en een gezonde
groentenaperitief te voorzien positief ervaren.
De school is goed bezig op vlak van gezondheid met het drinken van water, het
verplicht meenemen van fruit i.p.v. een koek en het nieuwe initiatief van one mile a
day in het eerste en tweede leerjaar.
15. Drankverkoop oudercontact 4 mei

Elke ziet het wel zitten om dit te trekken.
We stellen voor dat Elke een mail opstelt om hulp te zoeken voor die dag. Iedereen
kan zich vinden in het voorstel om sangria te voorzien i.p.v. cava.
Verder kwam er het voorstel om wat gratis groentenhapjes te voorzien waar ook de
kindjes die op dat moment in de opvang zitten ook eens van kunnen eten.
Het idee werd ook geopperd om een affiche te maken om uit te hangen aan de
schoolpoort en aan de deur van meester Thorwald zijn klas.
16. Koogo bestaat 20 jaar

Koogo bestaar 20 jaar en dit vieren ze. Ze hebben ons een attentie opgestuurd met
promomateriaal in en om de ouderwerking meer op de kaart te krijgen.
Ruben volgt dit verder op en zal kijken om ons mee op de kaart te zetten.

