VERSLAG VERGADERING OUDERVERENIGING 23/9/2019
VERGADERGEGEVENS:
 Datum en tijd: 23/9/2019 om 20u
 Locatie: leraarslokaal De lettermolen
DEELNEMERS:
 Aanwezig: Luc, Sandra T, Kim W., Kim S., Kim D., Leen, Eva, Annelies, Daisy, Liesbth, Anja,
Marjan
 Verontschuldigd: Nathalie, Jan
VERSLAG:
1. Leden en werking OC
- We hebben tijdens het verlof afscheid genomen van Renilde, jarenlang actief binnen het
oudercomité, maar nu afgezwaaid.
- Claudia Zori en Arzu Ferah hebben zich nieuw aangemeld bij het oudercomité. Welkom,
jullie bijdrage wordt erg geapprecieerd!
- De ledenlijst wordt aangepast en doorgestuurd als bijlage bij het verslag. Indien hier
correcties op moeten gebeuren, geef even een seintje!
- Eva en Anja zorgde voor een mooie flyer om een oproep te doen voor nieuwe
leden/helpende handen voor het OC. Helaas kwam hier nauwelijks reactie op.
- Naar volgend jaar wordt er opvolging gevraagd voor het voorzitterschap van het OC. Leen
geeft aan dat ze de financiële opvolging wel wil overnemen. Anja en Nathalie zwaaien
einde van dit schooljaar af.
- Sinds kort heeft het OC ook een whatsapp-groepje zodat snelle contacten kunnen. Bekijken
jullie zeker in de lijst of jullie GSM-nr correct is. We kunnen iedereen dan toevoegen.
2. Voorstelling lestijdenpakket en klassen
- Er zijn bij de kleuters 8 startende klassen: 1 instapklas, 2 klasjes van de 3-jarigen, 2 klasjes
van de 4-jarigen en 3 klasjes van de 5-jarigen. Er is zoals verwacht een dalende instroom.
Er is extra ondersteuning van juf Stefanie en juf Sandra (kinderverzorgster). Juf Vera is de
zorgcoördinator
Er zijn in de lagere school 13 startende klassen. Alle leerjaren hebben 2 klassen, muv het
eerste studiejaar. Hier zijn 3 klassen. Er wordt ingezet op extra ondersteuning, SES en coteaching, en dit zeker in de grootste klassen (3de lj en 6de lj).
Meester Dylan is de turnleraar

-

Juf Ann is zorgcoördinator voor de lagere school.
Alle contactgegevens en verdere details vind je in het schoolkrantje

3. Activiteiten van het schooljaar 2019-2020
- 2 september: start schooljaar met koffie en cake
Een geslaagde activiteit. Er werd gezorgd voor koffie, fruitsap en water en verschillende
ouders zorgde voor lekkers. Bedankt aan alle helpers!
- Begin september: ijsjes voor de kinderen. Ook dit jaar hebben de ijsjes gesmaakt!
- Zaterdag 5 oktober: dag van de leerkracht
We vieren dit op vrijdag 4 oktober. Anja bestelt een schotel van broodjes, wraps en quiche
bij Wendy’s homemade (30pers). Liesbeth kan deze rond 11u ophalen en naar school
brengen. Daisy, Liesbeth (en Kelly?) komen helpen met tafelaankleding ed. Er wordt ook
iets voor de opvang voorzien: Kim D zorgt voor een doos pralines( 4à5 pers) en een kaartje.
- Zondag 6 oktober: kien
Werkgroepje: Eva, Kim D, Leen, Liesbeth.
Het werkgroepje kien heeft al hard gewerkt! Er werd al een mailing en verdeling gedaan
van de sponsoring. Eva heeft een overzicht gemaakt van alle sponsors waarop iedereen kan
aanduiden welke sponsors hij/zij gaat bezoeken. Indien het niet lukt om de winkel te
bezoeken, graag meteen aan te passen op de lijst zodat iemand anders eventueel kan langs
gaan. Na ophalen van de sponsoring dient er aangevuld te worden op de lijst wat er
gesponsord werd en of er een attest nodig is. Attesten kunnen opgevraagd worden via Igne
en worden door degene die deze sponsor bezocht heeft ook bezorgd! Sponsor-prijzen
mogen bij Kim D. Bezorgd worden.
Er zijn zowel prijzen voor de verschillende rondes als troostprijzen nodig.
Voor de kien zijn er 36 rondes voorzien (1rij-2rijen-volle kaart waarvan 1 halve en hele
hoofdprijs). De vergunning voor de kien is bezorgd. De zaal werd vastgelegd en betaald.
Er wordt drank, taart, snoepjes voorzien. Liesbeth maakt snoepzakjes.
Er zijn affiches opgemaakt en de uitnodigingen/inschrijving werden verdeeld en de
inschrijvingen lopen (36 VW en 18K tot hiertoe). Vorig jaar waren er 99VW en 55K.
De zakken voor de prijzen zullen in de supra opgehaald worden. Voor de tafeldecoratie
wordt hetzelfde van vorig jaar herbruikt. Peter is gecontacteerd voor het aflezen. Bedank
voor Peter voorzien.
Helpers voor de dag zelf: Kim W, Leen, Daisy, Anja, Kim S, Kim D, Eva, Marjan
- Half december: kerstmarkt
Praktische organisatie op te starten als er bevestigd wordt dat de kerstmarkt met zekerheid
opnieuw doorgaat dit jaar. Bericht van Michael nog af te wachten. Indien de kerstmarkt
niet meer georganiseerd wordt, dan organiseert de school een eigen kerstmarkt op de
speelplaats. OC sluit opnieuw aan met de verdeling van chocomelk en koek/cake en …????
Indien de kerstmarkt op eigen speelplaats zou doorgaan, wordt overwogen ook iets te eten
te voorzien. De opbrengst gaat naar een goed doel. Vermoedelijke datum: 13-12-19
- 31 januari: dag van de directeur
- 9 februari: eetdag NOTEER ALVAST IN JULLE AGENDA!!!
Zaal (+zaaltje volkstuin) ligt vast evenals de traiteur.
Praktische organisatie nog verder op te nemen door het werkgroepje
Werkgroepje: Nathalie, Anja, Kelly, Eva, Liesbeth, Marjan
Iedereen tracht zoveel als mogelijk te helpen die dag !!!
- februari: soepbedeling

-

-

Werkgroepje nog samen te stellen. Datum nog te bepalen. Nog op te nemen voor dit
schooljaar
Tomatensoep vorig jaar aangekocht bij Ideal. Rekening houden met “vlees-vrije” in de soep
en soort bouillon. Verdeling met maatbekers ging vlot.
Maart-april: wafelverkoop
Werkgroepje 2018-2019: Anja, Nathalie, Marjan Kim W…. Nog op te nemen voor dit
schooljaar
Inschrijvingen verwerken vooraf. Duidelijk individueel verpakte wafels vragen. Vorig jaar
liepen een aantal dingen mis.
Schoolfeest >>> vermoedelijk te verplaatsen naar 21-2 als afsluiter van de gekke week
Hulp van ouderraad bij drankverdeling, taartenverkoop…???
Einde schooljaar: ijsjes voor de kinderen
Andere activiteiten??? Voorstellen altijd welkom!!!

In het schooljaar 2020-2021 zal er opnieuw een musical georganiseerd worden. Het
schoolfeest wordt dit jaar dan ook wat kleinschaliger gehouden.
4. Ouderbevraging
Er werden 325 gezinsoudsten bevraagd. 93 bevragingen werden ingevuld (29%). Deze
bevragingen werden over het algemeen positief ingevuld voor de Lettermolen. Als zeer
positief kwam de algemene tevredenheid over de school naar voren. Ook het maken van
afspraken, het zich welkom voelen en het OC(!!! ) werd als positief ervaren. Er is nog
ruimte tot verbetering voor de communicatie, het verspreiden van duidelijke info, de
klasindeling, huiswerkbeleid, verkeersveiligheid en schoolorganisatie. De school werkt
bewust en actief om steeds te blijven verbeteren op deze punten. Binnen de
scholengemeenschap wordt hierrond ook verder bekeken welke acties er kunnen
ondernomen worden.
Vanuit het OC krijgt de school in ieder geval een erg dikke pluim voor alles wat het hele
schoolteam realiseert!
5. Route2school
- Er kwamen heel wat zorgen over de verkeersveiligheid naar voren. Verschillende punten
werden reeds aangepakt (zebrapad aan CC, haaientanden Elsbergweg, haag tussen
voetpad en graszone voor de lagere school,…)
- Zonhoven is nu ook een “octopus-gemeente”, dwz dat aan iedere school een octopus-paal
geplaatst zal worden + een fluo-potlood + Victor-mannetjes + wegmarkering. Positie
octopus-paal voor de Lettermolen dient aan de Molenweg geplaatst te worden.
6. Financieel overzicht en kasverslag
- Het eindsaldo van het voorbije werkjaar bedraagt 6 812.94euro op de spaarrekening van
het OC. Er werd 12 000 euro overgemaakt aan de schaal voor de aankoop van de
piratenboot.
- De school bekijkt intern of er een nieuwe nood is waarvoor het OC kan sparen zodat er een
specifiek doel is. Voorstel: een klimtuig voor op de speelplaats van 3-4-5-6lj of kunstgras op
het voetbalveldje (70 a 100m²).
7. Kerkgebouw

De kerk wordt steeds minder gebruikt, nu slechts 1 x / maand. Er loopt de piste om de kerk
te herbestemmen en deel uit te laten maken van de school. Deze zou dan als polyvalente
ruimte/personeelslokaal/vergaderlokaal
ingericht
kunnen
worden.
Raming
aanpassingswerken: 300 000 euro. Dit zou mogelijk op langere termijn ook ondersteund
kunnen worden door het OC.
8. Varia
- Het eetmoment van de kleuters in de namiddag wordt beperkt tot een speelmoment. Er
waren nu 3 eetmomenten in 3u: middag – namiddagspeeltijd – aanvang opvang of thuis
meestal een 4uurtje. De school heeft beslist voor de kleuters hier geen gemeenschappelijk
eetmoment meer te organiseren. Hier kwamen wat reacties van ouders op. Luc heeft de
achterliggende reden verder toegelicht.
- Tuttu frutti start in de eerste week van oktober. Het fruit wordt opnieuw aangekocht bij de
Colruyt.
- Voorstel om een “boekenautomaat” te plaatsen om leerlingen te belonen met een munt
om een boek te halen uit de automaat. Er werden in het verleden al gelijkaardige
initiatieven met een boekenkast gelanceerd. Ook een boekenverkoop (zoals in het
verleden met Geronimo Stilton) worden aangehaald.
- Er wordt een oproep gedaan aan iedereen om steeds even te antwoorden op alle mails, of
whatsapp-berichtjes al is het kortweg ja, neen of misschien (of iets dergelijks). Zo weet
iedereen waar hij aan toe is. Alvast bedankt!

Volgende vergadering



Datum en tijd: maandag 25/11/2019 – 20u
Locatie: leraarslokaal de Lettermolen

