Vergadering OC 23/05/2017
Verontschuldigd: Liesbet en Lars, Tom, Wendy, Evy
Aanwezig: Alain (laatste keer!), Katrien, Ellen, Kathleen, Jef, Karla, Ans, Heleen, Stien, Britt, An,
Steven, juf Rezy, juf Hilde, Sabrina

1. Nieuws van de school
- Subsidies voor het afdak zijn afgekeurd. Oproep via Spoor Express heeft succes gehad.
Afbraak: voldoende mensen voorzien.
Behandeling van het hout: 3/7
Opbouw: nadien.
-

Zandbak: vervanging van zand + oproep via Spoor Express om het huidige zand te uit te
scheppen.
è 24/6
è Nog vrijwilligers nodig!
è Schuppen en kruiwagens nodig.

-

Zomer: nieuw grasveld + Finse piste à wordt aangelegd.
Indeling klassen:
o Mix in de kleuterklassen blijft – met bijkomende lestijden levert dit meer
zorgtijden op.
o 2de 6de leerjaar (juf Lore) – leraarskamer wordt omgebouwd.
o Alle klassen worden vanaf volgend jaar gemengd.
§ Wordt dit een regel? Of wordt er ook rekening gehouden met
klasdynamieken in de parallelklassen? Voorlopig wel een regel.
§ Hoe gebeurt de verdeling? Rekening houden met individuele zorg –
relaties onderling…
o Communicatie zal naar alle leerlingen en ouders gebeuren.

2. Receptie 6de jaars
Liesbet heeft via mail al een overzicht gestuurd voor de aankopen en de hapjes.
Wie komt voorbereiden?
16:30: Jef, Stien, Sabrina, Heleen of Bart-Jan, (Kathleen indien tijdig van werk), Suzy, Ans
vanaf 17u.
Wie kan opdienen vanaf 19u + afbraak: Ans, Sabrina, Steven, Kathleen, Jef, An als reserve.
Quiche mengeling maakt Ans donderdagavond.
Meebrengen: scherp mes en snijplank.
Linten: Ans haalt de linten, Sofie DG naait, Els flockt.
Jef maakt het jaarboek.
Afscheidscadeau voor leerkrachten en vrijwilligers: Heleen en Ans.
Playlist + nummer uitreiking linten (bv pirates of the Caribbean: Bart-Jan).

3. Spoor Smaakt
Winst van € 3330 - met minder inschrijvingen tav 2016.
Puntjes feedback:
Desserten tijdig uit de diepvries halen zodat ze zeker ontdooit zijn.
Aandacht voor grote tafels 1ste shift: tijdig laten afsluiten à tip voor volgend jaar: uitnodiging
= startuur of bv sluit-uur buffet vermelden.
Eerste en laatste shift: iets te veel helpers ingeroosterd.
Schorte : topper! Ook voor de andere activiteiten gebruiken (achterste kast keuken).

4. Brainstorm visie
Tekst is in aanmaak.
In navolging daarvan: ook volgend schooljaar starten met na te denken over vervanging voor
Jef – eventueel kan deze persoon parallel met Jef een schooljaar lopen / eventueel ook
mogelijkheid om de rol op te delen – taken te verdelen…

5. Spoor speelt – 30/09/2017
Vergadering 1: thema circus + verkleden mag!
Spelletjes: pakjes/eendjes vissen, schminken, springkasteel, schietkraam,2 x 6de leerjaar 2
spelletjes, turnzaal Wesco blokken, ballenspuwers & omgooispel, jongleren, slacklines.
Ballonnenmaker op school.
Spelletjes en punten: op een aantal kramen zal je een punt uit de hoed kunnen trekken
(jongleren, slackline, Wesco blokken,…)
Vrijdagmiddag voor Spoor Speelt ook testzone om de punten aan de kramen af te stemmen.
2 soorten speelkaarten: groot en klein.
Drankbestelling: kan via Katrien.
Snacks: hamburger + veggieburger + frietjes.
Zoet wordt zelf gebakken: oproep volgt nog + ijsjes.
Groentesnacks: kan er een deel vrijdag door de leerlingen gebeuren? De rest
zaterdagochtend? De werkgroep bekijkt dit verder.
Tent: 1 op school.
Springkasteel: via Pol?
Knutselavond: maandag 28/8 om 19:30
Ann checkt even het e-mailadres van de helpende handen.
Briefje gaat uit voor de zomer.
Werkrooster: begin september.

6. Varia
- Idee voor nieuwe activiteit volgend jaar: eventueel ontbijtactie? Dansfeest? Filmavond?
è Afstemmen met wat de school volgend jaar wil organiseren / visie OC.
- Bouwproject aan de school: rond 8u regelmatig moeilijke doorgang.
- Refter organisatie: nu 3 shiften – evaluatie: 2de shift verloopt in de praktijk te kort dan
eigenlijk voorzien – kleuters eten als laatste (voor de honger eventueel 1ste shift?)
- Datum volgende vergadering september: 12/09/2017 – 20:30
- Infoavond: maandag 4/9 en dinsdag 5/9: wervende uitleg over het OC à WIE?
o Jef voor lager onderwijs
o Britt en Steven voor kleuteravond
o Café: Ans en Heleen café voor de kleuters 4/9
o Café: Kathleen café voor lager 5/9
o Katrien zorgt voor de drank – Ans chipjes
- Foto van de groep OC op website zetten + foto’s & filmpjes maken tijdens de activiteiten
è Iedereen bezorgt een close-up leuke mooie wervende foto van zichzelf liefst met kids
aan Jef (1MB is minimum).

