
Verslag	  oudercomité	  13/10/2015	  
	  
	  
Aanwezig:	  Jef,	  Wendy,	  Kristel,	  Alain,	  Ellen,	  An,	  Heleen,	  Tom,	  Liesbet,	  Pol,	  Karla,	  Gerdje,	  
Ingrid	  en	  de	  nieuwe	  leden	  Stefanie,	  Fleur,	  Katrien	  (welkom!)	  
	  
Verontschuldigd:	  Wim,	  Sabrina,	  Katrien,	  Ans,	  Evy,	  Luc,	  Stien	  
	  
	  
Nieuws	  school:	  
	  
-‐ Eind	  oktober	  rapporten.	  Leerlingvolgsysteem	  ‘kwestie’	  waar	  rapporten	  aan	  
gekoppeld	  worden.	  Steeds	  combinatie	  punten,	  attitudes	  en	  zelfevaluatie.	  Attitudes	  
gelinkt	  aan	  sociale	  vaardigheden	  die	  in	  de	  kijker	  stonden.	  

-‐ OKAN-‐klas	  bijna	  volverklaard.	  Nu	  al	  8	  nieuwkomers	  en	  nog	  twee	  verwacht.	  
	  
	  
Financiën:	  
	  
-‐ Zie	  overzicht	  uitgedeeld	  door	  Tom.	  
-‐ Tussenkomst	  door	  OC	  voor	  meerdaagse	  uitstappen	  werd	  vorig	  schooljaar	  niet	  
gedaan.	  Zal	  alsnog	  gebeuren.	  

-‐ Afrekening	  Spoor	  Fuift:	  Hendrik.	  Ans	  informeert	  of	  zaal	  20/02/2016	  vrij	  is.	  
-‐ Kosten	  info-‐avond	  vorig	  schooljaar	  werden	  door	  OC	  Koningshooikt	  gedragen.	  
	  
	  
Resultaat	  inzamelactie:	  
	  
-‐ 1	  auto	  en	  1	  camionette	  spullen	  verzameld.	  Heel	  hartelijk	  ontvangen.	  Kunnen	  steeds	  
spullen	  gebruiken	  (best	  wel	  even	  contact	  opnemen	  om	  te	  vragen	  waar	  nood	  aan	  is	  op	  
dat	  ogenblik)	  en	  ook	  vrijwilligers	  om	  zaken	  te	  sorteren.	  Ook	  bij	  Liers	  opvanginitiatief	  
zoekt	  men	  nog	  vrijwilligers	  die	  in	  een	  buddysysteem	  mensen	  willen	  begeleiden.	  Tom	  
stuurt	  flyers	  door.	  

	  
	  
Evaluatie	  babbelcafé:	  
	  
-‐ Positief,	  vooral	  aanwezigen	  vanuit	  de	  klassen	  waar	  OC	  al	  vertegenwoordigd	  is.	  Wordt	  
volgend	  schooljaar	  opnieuw	  georganiseerd.	  	  

	  
	  
Evaluatie	  Spoor	  Speelt:	  
	  
-‐ Minder	  omzet	  dan	  de	  voorbije	  jaren,	  veel	  minder	  speelkaarten	  verkocht	  ?	  Invloed	  van	  
het	  weer:	  wei	  is	  niet	  benut	  kunnen	  worden.	  	  

-‐ In	  de	  toekomst	  badhanddoeken	  voorzien	  om	  nat	  springkasteel	  terug	  droog	  te	  krijgen?	  



-‐ Veel	  speelgoed	  aangekocht,	  meteen	  investering	  voor	  volgend	  schooljaar.	  Beter	  
nadenken	  over	  beloningen	  vissen	  in	  verhouding	  met	  puntenkraam?	  Misschien	  keuze	  
laten	  tussen	  kleine	  beloning	  of	  punten	  sparen?	  

-‐ Fotokraam	  te	  goedkoop?	  
-‐ Frieten:	  te	  goedkoop	  geprijsd	  voor	  portie	  die	  je	  kreeg?	  Veel	  miserie	  met	  de	  friteuse.	  	  
-‐ Liesbet	  informeert	  voor	  friteuse	  van	  de	  Chiro.	  
-‐ Gratis	  tafels	  en	  stoelen	  van	  de	  stad	  al	  in	  mei	  reserveren!	  
-‐ Graag	  meer	  mensen	  om	  op	  te	  stellen!	  
-‐ Aantal	  leerkrachten	  hebben	  zich	  opgegeven	  om	  mee	  in	  de	  werkgroep	  te	  stappen.	  
-‐ Tegen	  voorjaar	  begint	  de	  werkgroep	  terug	  te	  brainstormen	  over	  de	  volgende	  editie.	  
Katrien	  wil	  meewerken	  aan	  draaiboek.	  	  

-‐ Pol	  neemt	  in	  tweejaarlijkse	  enquête	  op	  einde	  van	  het	  schooljaar	  een	  item	  op	  rond	  
activiteiten.	  	  

	  
	  
Spoor	  Smaakt:	  
	  
-‐ 20/03/2016	  
-‐ Laatste	  maal	  dat	  Wim	  Rongé	  trekt.	  Draaiboek	  nodig!	  	  
-‐ Liesbet	  kan	  materiaal	  bevragen.	  
-‐ Dit	  jaar	  opnieuw	  pasta.	  Naast	  komen	  eten	  ook	  mogelijkheid	  tot	  aankopen	  van	  saus.	  	  
-‐ December	  bijeenkomst	  werkgroep.	  Stefanie	  en	  Ellen	  kandidaat	  om	  in	  de	  werkgroep	  
te	  stappen.	  Nog	  kandidaten	  welkom!	  

	  
	  
Voorstel	  als	  alternatief	  voor	  marsepeinactie:	  	  
	  
-‐ Tekenfund.be	  gepersonaliseerde	  brooddozen,	  mokken,	  placemats,…	  
-‐ Geen	  investering	  nodig.	  
-‐ We	  proberen	  dit	  en	  indien	  geen	  succes	  is	  er	  nog	  mogelijkheid	  tot	  een	  verkoopactie	  
rond	  Pasen.	  Pol	  legt	  voor	  op	  de	  leerkrachtenvergadering.	  

	  
	  
Extra	  activiteit:	  
	  
-‐ Tweedehandsmarkt?	  Ergens	  in	  juni.	  An	  en	  Jef	  denken	  hierover	  na.	  	  
	  
	  
Varia:	  
	  
-‐ 21/04/2016:	  info	  avond	  vanuit	  OC	  St.-‐Ursula	  in	  de	  feestzaal	  aldaar	  rond	  
hoogsensitief,	  stressgevoeligheid.	  

-‐ Fietsen	  op	  de	  bus	  naar	  de	  Kadee?	  Al	  vaak	  opgenomen	  met	  de	  stad	  maar	  mag	  niet.	  
Mogelijk	  alternatief	  =	  step.	  

-‐ Grootouderfeest?	  Pol	  legt	  voor	  op	  de	  leerkrachtenvergadering.	  
-‐ Kerstfeest?	  Idem.	  
	  
	  
Volgend	  OC:	  24/11/2015	  



Data	  komende	  activiteiten	  (uit	  verslag	  19/05/2015):	  
	  
-‐ 24/11/2015	  vergadering	  OC.	  
-‐ 20/02/2016	  Spoor	  Fuift.	  
-‐ 23/02/2016	  vergadering	  OC.	  
-‐ 20/03/2016	  Spoor	  Smaakt.	  
-‐ 24/05/2016	  vergadering	  OC.	  
-‐ 17/06/2016	  eindejaarsreceptie.	  


