VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITE - 28/9/2020
VERGADERGEGEVENS:
- Datum en tijd: 28/9/2020 om 20u
- Locatie: Eetzaal De Lettermolen
DEELNEMERS:
- Aanwezig: Luc, juf Els, juf Hannelore, Daisy, Kim S., Leen, Liesbeth, Claudia, Kim D., Nuran, Arzu, Annelies,
Ruxy, Naomi
- Verontschuldigd: Heidi, Evy, Stéphanie, Claudia, Loriana, Kelly
VERSLAG:
1.

Leden en werking OC
- We hebben na vorig schooljaar afscheid genomen van Anja, Marjan, Nathalie en Kim W.
Gezien de corona-perikelen is de afsluiter van vorig schooljaar niet kunnen doorgaan. Toch willen we onze 4
afzwaaiers nu al even (letterlijk) in de bloemetjes zetten. Daisy laat bij hen thuis een boeket bloemen leveren.
De afsluitactiviteit wordt uitgesteld, maar niet afgesteld.
- Liesbeth, Kim, Annelies en Leen zullen proberen het werk deze 4 ervaren rotten zo goed als mogelijk verder
te zetten.
- Er werd een oproep via gelanceerd via Questi. 5 nieuwe leden hebben zich aangemeld:
▪ Nuran Memis (Yumlu Eden - peuters juf Hannelore)
▪ Stéphanie Mandervelt (Alexander - 1e kl. juf Stefanie)
▪ Ruxy Kuky (Emily - 1e kl. Juf Silke)
▪ Pieter-Jan Vandersteen (Kobe - 3e kl. juf Krista)
▪ Naomi Anthonissen (Loïc - juf Stefanie/Hasse - 1e lj. juf Shana/Krijn - 2e lj. juf Julie)
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!
- De nieuwe leden zullen ook toegevoegd worden aan het whatsapp-groepje.
- Het OC houdt een 4-tal vergaderingen per schooljaar. Hiernaast wordt er per activiteit een werkgroepje
opgericht, die dan de activiteit praktisch verder uitwerkt. Uiteraard is hulp van anderen op de dag van
activiteit altijd welkom.

2.

Voorstelling lestijdenpakket en klassen
- In de kleuterschool zijn er 8 klassen: 1 instapklas, 2 klassen 3-jarigen, 2 klassen 4-jarigen en 3 klassen 5jarigen. Dit is een lichte daling t.o.v. voorgaande jaren.
Voor de kleuters zijn er 25 lestijden ondersteuning voorzien door juf Zita en juf Sara.
- In de lagere school zijn er 13 klassen: Alle leerjaren hebben 2 klassen, m.u.v. het 1e leerjaar. Hier zijn 3
klassen. In de lagere school zijn 52 lestijden ondersteuning voorzien, zowel voor kinderen die het moeilijker
hebben, maar ook die wat meer uitdaging nodig hebben.
- Bij alle kinderen van de lagere school werd een beginsituatieanalysetoets afgenomen. Hieruit blijkt duidelijk
dat er wel degelijk een achterstand is opgelopen door de corona-crisis. De extra lestijden ondersteuning
komen dus goed van pas.
- Alle extra-muros activiteiten worden geannuleerd. Ook deze extra tijd wordt geïnvesteerd om leerlingen bij
te sturen.

3.

Nieuw lid schoolraad
- Er wordt vervanging van Tom Severijns (man van Anja) gevraagd in de schoolraad. Luc licht de werking van de
schoolraad kort toe. Daisy bekijkt of dit haalbaar is voor Herman. De volgende vergadering vindt plaats op
woensdag 7 oktober om 20u.

4.

Activiteiten van het schooljaar 2020-2021
-

1 september: Start schooljaar met koffie en cake
Geannuleerd o.w.v. Corona.

-

Begin september: Ijsjes voor de kinderen.
Ook dit jaar hebben de ijsjes gesmaakt!
De kostprijs bedroeg € 139,20.
Juf Hannelore stelt voor om volgend jaar de ijsjes te verdelen op de Strapdag. Zo worden alle kinderen nog
eens extra beloond.

-

Zondag 4 oktober: Kien
Geannuleerd o.w.v. Corona.
De zaal werd geannuleerd en ook Peter (onze kienman) werd verwittigd.

-

Maandag 5 oktober: Dag van de leerkracht
Kim stelt voor om lunchboxen te voorzien van bij Lunchatelier. Een lunchbox bevat een belegd broodje,
slaatje en soep, per persoon verpakt in een doos en dus zeer corona-proof. Er worden lunchboxen voorzien
voor 34 personen, verdeeld over 2 locaties in de school.
TO DO:
- lunchboxen bestellen
 Kim D.
- bedankkaartjes (2 voor leerkrachten - 1 voor opvang)
 Kim D.
- pralines (7 individuele doosjes) voor opvang en poetsvrouwen
 Leen
- verdelen lunchboxen op dag zelf
 Leen (+ Daisy)

-

10,11,12 december: Musical
Geannuleerd o.w.v. Corona.

-

Half december: Kerstmarkt
De kerstmarkt zal dit jaar niet doorgaan. Gezien de onzekere omstandigheden ziet het Michaël het niet zitten
de organisatie op zich te nemen.
Het kerstspel kan eventueel wel doorgaan. Dit wordt nog bekeken.

-

28 februari: Eetdag
Iedereen is het er over eens dat de eetdag niet kan doorgaan in zijn traditionele vorm, maar anderzijds is er
wel de vraag om zeker iets te organiseren.
Er wordt beslist een alternatief (vb. afhaal/levering pizza/pasta/…) uit te werken.
TO DO:
- Mogelijkheden en beschikbare data navragen bij traiteur  Leen
- Zaal Tentakel annuleren
 Leen
- Opstarten werkgroep
 Liesbeth, Daisy, Naomi, Nuran, Leen
(Kelly, Eva?)

-

Voorstellen bijkomende activiteiten
- Oktober/november
Koekenverkoop  Leen neemt contact op met LU
- Moederdag 9/5
Ontbijtmanden  Kim S. wil werkgroep trekken (wordt later nog besproken)

Het oudercomité geeft nog mee aan de school dat indien andere (dan financiële) ondersteuning nodig is, het
oudercomité altijd bereid is om een handje toe te steken.

5.

Financieel overzicht en kasverslag
- Het eindsaldo van het voorbije werkjaar bedraagt 12 722,86 euro. Vorig schooljaar werd geen aankoop
gerealiseerd.
- Dit schooljaar wordt de aanleg van 2 kunstgrasvelden, het plaatsen van een nieuwe omheining en een shelter
boven de zandbak bij de kleuters gepland. Momenteel zijn hiervoor de prijsvragen lopende.
Het oudercomité zal € 10 000 bijdragen voor de aanleg van de kunstgrasvelden.

6.

Varia
- Het materiaal van het oudercomité kan op school gestockeerd worden. Het oudercomité voorziet afgesloten
boxen waarin het materiaal kan opgeborgen worden. Leen haalt alles op bij Anja.
- Er wordt een oproep gedaan aan iedereen om steeds even te antwoorden op alle mails, of whatsappberichtjes 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: woensdag 25 november 2020 om 20u
• Locatie: Nog te bepalen

