OC 12 september 2017
Aanwezig : Guy Van Aken, André Kenyeres, Katleen Jans, Karen Janssens, Eveline Vanmarsenille,,
Leen Janssen, Nancy Van Vlasselaer, Kristof Vandebosch, Davina Hamal, Sanne Timmermans, Jo
Timmermans, Wim Van Audenhoven, Eddie Rouflart, Bart Pellaers, Eva-Maria ..., Leentje
Hellemans, Veerle..., Luc Vanspauwen, Anja Jacobs, juf Sandra, juf Diane
Afwezig :/
Verontschuldigd : Bert Devue

Welkom nieuwe leden. We verwelkomen 3 nieuwe leden, vervolgens stelt iedereen zich even
voor.
1. Goedkeuring vorig verslag: geen opmerkingen

2. Evaluatie vorige activiteiten

:

– Communies: het OC zorgde nog voor de plaatsaanduiding en roosjes voor de mama's . Door
de veranderingen binnen de samenwerking met kerk en school waardoor er minder eigen
inbreng kon zijn, zijn er ook geen gadgets meer aangekocht als aandenken voor de kinderen.
De plaatsaanduiding verliep goed, maar er zullen altijd dezelfde problemen zich blijven
voordoen zoals personen die toch vooraan willen zitten, maar hier eignelijk niet horen...
– Feestvergadering: Vond plaats in Activ Tongeren, steengrill en bowlen. Goede reacties op
het feit dat er weer eens een activiteit was en niet enkel etentje. De vroegere datum was ook
beter, vooral dan voor de leerkrachten door drukke agenda op het einde van het schooljaar! Is
er nog een werkgroep nodig voor de feestvergadering, of gooien we het gewoon in volle
vergadering op tafel? Er kan best al eens uitgekeken worden voor ideeën. Misschien kunnen
we eens denken aan het WPC, zoontje van zaakvoerders komt ook bij ons naar school.
– Uitreiking diploma’s: Fijne receptie bij beide afscheiden. Bij de kleuters wordt vastgesteld
dat er steeds meer grootouders aanwezig zijn. Het afscheid van het 6de leerjaar was een zeer
mooie editie, heel fijn uitgewerkt door leerkrachten en leerlingen.
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3. Komende activiteiten :
– Italiaanse avond: De meeste voorbereidingen zijn al in orde gemaakt door de werkgroep
(het bestuur)
Op 14 oktober komen we om 9u samen in Ter Kommen voor het klaarmaken van de zaal,
afkoken van de pasta, kaasborden klaarmaken, … dit is in het algemeen tegen de middag in
orde.
Tegen 16u komen we dan terug samen voor het begin van de Italiaanse Avond en wordt alles
nog even gebriefd...
Wat kunnen we doen voor meer herkenbaarheid van onze leden? Schorten, polo's, … Schorten
zijn sowieso handig voor de personen die het eten opdienen. Katleen en Karen zullen hiervoor
zorgen.
Voor het afhalen van gerechten wordt via de inschrijving gevraagd of dit tussen 16u en 17u
kan en er wordt aangegeven dat dit koud wordt meegegeven. Op deze manier kunnen wij ook
de afhaal klaarmaken in de voormiddag.
De plateau's zouden in orde zijn en zijn bij Wim, we zijn benieuwd naar het resultaat!
Andere materialen zijn bij Eddie en er zal gezorgd worden dat deze op tijd aanwezig zijn.
– Fotokalender: Er werden vorig werkjaar al veel bedenkingen gemaakt bij de schoolkalender
of deze niet eens vervangen moet worden... Wat er dan in de plaats kan komen, is nog een
vraagteken. De werkgroep denkt aan iets wat voor meer “ouderbinding” moet zorgen. Een
activiteit zoals een speurtocht/wandeling, een spel zonder grenzen... dit vraagt veel
voorbereiding, maar de WG wil zich hiervoor engageren. Er komt ook een voorstel om een
rommelmarkt te houden waarop enkel kinderspullen mogen verkocht worden. Wat niet
verkocht is, wordt dan aangeboden aan de leerkrachten indien zij interesse hebben. Er worden
nog meer ideeën uitgewisseld en de WG zal dit verder uitwerken. Nieuwe leden in deze
werkgroep zijn dus zeker welkom!
– Kerstmarkt: Ook dit jaar zullen we deelnemen aan de Kerstmarkt op 9 + 10 december op
het kerkplein. Het prijzenrad moet zeker terug komen wegens het grote succes vorig jaar.
Eddie komt met het voorstel om een Vlaamse kermis te houden in onze stand. Welke drank
we mogen schenken, moet nog blijken uit de vergadering van de organisatie. Er wordt
gedacht aan champagne, maar wat kunnen we dan voor de kinderen doen???
Andere bedenkingen: knutselwerkjes verkopen? Koekjes bakken?
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4. Schoolnieuws: zie bijlagen

5. Varia
– Ledenlijst aanvullen: iedereen kijkt zijn gegevens na op de lijst en de nieuwe leden vullen
hun gegevens bij .
– Werkgroepen: De werking van de groepen wordt uitgelegd aan de nieuwe leden en de lijst
wordt doorgegeven zodat iedereen kan aangeven voor welke groep ze zich willen engageren.
Bedenking: nog een WG Gezinsviering? Door alle hervormingen binnen de kerk en de
bijhorende miscommunicatie van de gezinsviering vorig jaar, wordt de vraag gesteld of er nog
een viering zal gedaan worden. Aangezien we toch een katholieke school zijn, zijn we toch
van mening dat er “iets” gedaan moet worden. Misschien geen echte viering tijdens de
wekelijkse kerkdienst, maar een losstaand gebeuren zoals een bezinning of iets dergelijks met
zuster Machteld. De WG gezinsviering zal behouden blijven en werkt eraan.
– Nieuwe bestuursleden : Leen Janssen zal de taak van ondervoorzitter op zich nemen, na het
afscheid van Leen Neven afgelopen schooljaar. Naar volgend werkjaar zal er ook een nieuwe
secretaris nodig zijn, door het laatste jaar van Davina Hamal bij het OC. Er wordt ook al
verder gedacht … aangezien voorzitter Guy Van Aken ook aan zijn voorlaatste jaar begonnen
is, zal er iemand voor deze taak nodig zijn.
– Overzicht overkoepelende dagen / activiteiten: volgende vergaderingen worden vastgelegd:
* 14 november 20u
* 18 januari 20u leden, 20u30 leerkrachten, gevolgd door nieuwjaarsreceptie
* ?/? → afhankelijk van fuifdatum, wordt later vastgelegd
* 19 april 20u
* 12 juni → feestvergadering, uur en plaats wordt later medegedeeld
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6.

Vragen – opmerkingen rondje

– Bedenkingen bij de fuif: Blijft een activiteit met veel pro's en contra's. Vele kids vinden het
geweldig en kijken er echt naar uit, maar staat de muziek niet wat luid en is het niet een beetje
een chaos? Van een fuif is niet veel sprake, eerder een speeluurtje met veel kabaal...
Voorstel: Meer zelf de fuif in handen nemen en de kinderen mee op sleeptouw nemen door
groepsdansjes voor te doen, misschien gebruik maken van projector en clipjes tonen met
dansjes, aangepaste muziek en volume... Misschien ook pas vanaf 3e leerjaar de kids
uitnodigen?
– Vorig jaar besproken punt → vrije dag na communie/vormsel? Er komt een vaste vrije dag
de maandag na O. L. H.–Hemelvaart.
– “2 oudercontacten gedurende een heel schooljaar is weinig” Het is zo dat er 1 algemene
ouderavond is aan het begin van het schooljaar, 2 na een rapport en 2 selectieve
oudercontacten. Ouders die dus niet worden uitgenodigd voor de selectieve contacten, krijgen
de indruk weinig info te krijgen over hun kind. “Ook als er geen problemen zijn en je kind het
goed doet, hoor je dat graag” Er is hierdoor ook niet echt een afsluiting van het schooljaar. →
meester Luc neemt het mee en geeft overigens ook aan dat de school altijd open is en iedereen
steeds welkom is voor een babbel of een vaag. Ook juffen en meesters zijn altijd
aanspreekbaar, zij het op de juiste momenten, bv. niet wanneer ze een rij moeten begeleiden
en voor de veiligheid van de kids moeten zorgen.
– Nieuwe fluo-vestjes van de 1ejaars zijn enorm groot, sommige ouders passen er zelf in...
Deze mogen geruild worden. Vestjes die door de jaren heen versleten zijn, mogen ook altijd
bij meester Luc omgewisseld gaan worden voor een nieuw. Meester Luc geeft ter loops even
aan dat de vestjes ook altijd eens gewassen mogen worden.

Wie ?

Wat ?

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Wanneer ?

