
Verslag	  oudercomité	  23/02/2016	  
	  
	  
Aanwezig:	  	  
Jef,	  Wendy,	  Alain,	  An,	  Tom,	  Heleen,	  Wim,	  Liesbet,	  Kristel,	  Ans,	  Karla,	  juf	  Kris	  W	  
	  
Verontschuldigd:	  Evy,	  Sabrina,	  Katrien	  DG,	  Katrien	  A,	  Stien,	  Ellen,	  Stefanie,	  Pol	  
	  
	  
Nieuws	  school:	  
	  
-‐ Telling	  op	  1	  feb:	  iets	  minder	  kleuters,	  iets	  meer	  LS;	  algemene	  tendens	  in	  Lier.	  
Aanmeldingssysteem:	  15	  brussen	  en	  8	  nieuwe	  2,5	  jarigen	  aangemeld.	  103	  kinderen	  
die	  in	  aanmerking	  komen	  maar	  nog	  nergens	  in	  Lier	  aangemeld	  zijn.	  
Geen	  enkele	  school	  is	  volverklaard.	  

-‐ Spoor	  opnieuw	  eerste	  OKAN	  opvang,	  St.	  Gum.	  Col.	  tweede	  en	  Koningshooikt	  derde.	  
Ook	  in	  St.	  Aloyisius	  en	  Middenschool	  initiatieven.	  Steinerschool	  zou	  ook	  willen	  
starten.	  

-‐ Leerplanconcept	  voor	  het	  Katholiek	  onderwijs:	  www.onsonderwijs.be;	  veel	  meer	  
vakoverschrijdende	  competenties.	  

-‐ Rode	  poort	  gaat	  vanaf	  1/3	  op	  slot	  tijdens	  schooluren,	  videofoon.	  
-‐ Skireis	  weerom	  positief	  ervaren.	  
-‐ 18/4	  pedagogische	  studiedag.	  
-‐ Eindejaarsreceptie:	  24/6	  en	  niet	  17/6	  zoals	  eerder	  in	  verslag	  vermeld	  werd.	  
	  
Evaluatie	  Spoor	  Fuift:	  
	  
-‐ Opvallend	  minder	  volk	  dan	  vorig	  jaar.	  Weer,	  zieken,	  bal	  van	  het	  college,…	  	  
-‐ Veel	  kaarten	  in	  voorverkoop	  verkocht.	  
-‐ Zaal	  was	  niet	  echt	  proper	  te	  noemen.	  
-‐ Alternatief:	  café	  van	  de	  Moeve.	  
-‐ Graag	  minstens	  twee	  personen	  om	  te	  organiseren:	  Ans	  en	  Heleen	  zijn	  al	  kandidaat.	  
-‐ Starten	  om	  21u.	  
-‐ Datum	  tijdig	  vastleggen	  en	  op	  tijd	  doorgeven.	  
	  
	  
Voorbereiding	  Spoor	  Smaakt:	  
	  
-‐ Concept	  zoals	  vorig	  jaar.	  
-‐ Eten	  en	  borden	  zijn	  besteld.	  
-‐ Werklijst	  is	  er,	  kan	  ingevuld	  worden:	  eerst	  leerkrachten,	  nadien	  bijvullen	  vanuit	  OC.	  
-‐ Versiering	  komt	  in	  orde.	  
-‐ Zaterdagnm.	  komen	  voorbereiden.	  
-‐ Eventuele	  overschot	  saus	  kan	  nog	  verder	  verkocht	  worden.	  
-‐ Uitnodigingen	  kunnen	  deze	  week	  meegegeven	  worden.	  
-‐ Prijzen	  voor	  drank	  opgevraagd	  bij	  Goetzé	  en	  Prik&Tik	  om	  eens	  te	  vergelijken.	  
-‐ 5	  ipv	  4	  gasflessen	  nodig,	  aan	  Pol	  doorgeven.	  
-‐ Jef	  bestelt	  brood	  wanneer	  aantal	  inschrijvingen	  duidelijk	  is.	  



	  
Eindejaarsreceptie:	  
	  
-‐ Tom,	  Ans,	  Heleen,	  An,	  Liesbet,	  Wendy	  kunnen	  al	  zeker	  komen	  helpen.	  
-‐ Meer	  groenten	  voorzien.	  
-‐ Tijdig	  eten	  bestellen	  voor	  de	  helpers.	  
-‐ Wendy	  maakt	  de	  linten	  
-‐ Kado	  voor	  de	  leerkrachten:	  Jef	  eindverantwoordelijke;	  ideeën	  zijn	  welkom!	  
	  
	  
Evaluatie	  Spoor	  Speelt:	  
	  
-‐ Prijzenkraam:	  	  
-‐	  kleine	  prijzen	  zijn	  bij	  aanvang	  al	  uitbesteed	  aan	  viskraam	  
-‐	  kleine	  kinderen	  verzamelen	  heel	  weinig	  punten	  
-‐	  kado	  koppelen	  aan	  punten	  is	  niet	  eenvoudig.	  
-‐	  voorstel	  is	  niet	  meer	  met	  punten	  maar	  met	  gevulde	  kaarten	  te	  werken	  
-‐	  klein	  speelgoed	  voorbehouden	  voor	  spelletjes	  voor	  kleinere	  kinderen	  
-‐	  kinderen	  die	  nog	  punten	  van	  vorig	  jaar	  hebben,	  kunnen	  deze	  inwisselen	  voor	  
stempels	  op	  hun	  kaart	  
-‐	  niet-‐materiële	  beloningen	  (bv.	  voucher	  om	  1x	  huiswerk	  over	  te	  slaan)?	  	  

-‐ Misschien	  niet	  slecht	  om	  dit	  ook	  aan	  de	  leerlingenraad	  voor	  te	  leggen?	  	  
	  
	  
Varia:	  
	  
-‐ Liesbet	  gaat	  oplijsten	  hoeveel	  personen	  nodig	  zijn	  voor	  welke	  werkgroepen.	  Op	  die	  
manier	  hopen	  we	  een	  richtlijn	  te	  kunnen	  geven	  aan	  nieuwe	  leden	  OC	  rond	  
engagement.	  

-‐ Periode	  voor	  fluovest?	  Tot	  1	  maart.	  
-‐ Grootouders	  gecombineerd	  met	  Kerstsfeer:	  heel	  wat	  ouders	  vonden	  dit	  jammer.	  
-‐ Heel	  veel	  positieve	  ervaringen	  mbt	  carnaval.	  
-‐ Groene	  speelplaats	  opnieuw	  agenderen?	  Rechtstreeks	  met	  Pol	  opnemen.	  
-‐ Deelnemen	  aan	  ‘Pimp	  je	  speelplaats’?	  	  
-‐ Vraag	  van	  de	  leerlingen:	  Rommelmarkt?	  Zijn	  er	  trekkers?	  Jef	  vraagt	  via	  mail.	  Tom	  en	  
An	  willen	  al	  zeker	  meedenken.	  Liesbet	  wil	  eventueel	  drank	  bestellen.	  

-‐ Indien	  nog	  hulp	  nodig	  is	  voor	  de	  refterdienst,	  laat	  de	  school	  dit	  weten.	  
	  
	  
Volgend	  OC:	  24/05/2016	  
	  
-‐ 20/03/2016	  Spoor	  Smaakt.	  
-‐ 24/05/2016	  vergadering	  OC.	  
-‐ 24/06/2016	  eindejaarsreceptie.	  


