Verslag Oudercomite maandag 4/6
Aanwezig : Wendy VDB, Evelien, An, Ann, Nick, Bjorn, Diederik, Wendy C,
Annelies, Mandy, Evi, Meester Wim, Juf Gaby
Afwezig : Filip, Ellen, Karin, Sarah
Algemene vergadering: start +/- 20u30
Info uit de school














Verkeersveiligheid :
o Brief van gemeente voor eenzijdig parkeren (parkeerverbod aan kant van de kerk)
 voorlopig enige reactie, school nog niet verwittigd
o Donderdag OOG vergadering : alle Stekense basisscholen gaan de vraag stellen voor
de verkeersveilige straten zoals in het nieuws vermeld door minister Crevits
o Zeppe en Zikki-actie ingeschreven door Mandy met Wim als verantwoordelijke.
Zeppe en Zikki bestaan 10 jaar. De doe-boekjes worden opgestuurd.
Speelplaats : startvergadering om 16u vandaag met aannemer, veiligheidscoordinator. 25/6
moet alles in orde zijn en op 2/7 wordt gestart. Firma Stoop heeft het gekregen enkel van
16/7-21/7 bouwverlof. Zij gaan ervan uit dat ze tegen eind augustus klaar zijn. 173 000 euro
(btw incl) waarvan 99 000 euro subsidie.
Dak van de sporthal : nokpannen ontbreken nog. Er wordt nog eens herinnering gestuurd.
Luizen :
o CM pakket aangekocht door OC. Factuur is betaald. CM is al langsgeweest
 Bedoeling dat dit elk jaar herhaald wordt
 Juffen matig enthousiast, ze hadden er meer van verwacht.
o An (mama van Nilay) gaat dit volgend jaar mee opvolgen.
Bosklassen en zeeklassen :
o Zeer enthousiaste kinderen. Iedereen vond het zeer tof.
o Zeeklassen heel goed meegevallen, fietstocht heel goed meegevallen.
o Fietsen controleren volgend jaar (zadels instellen qua hoogte, banden oppompen,..)
o Geen Franse taal nodig gehad in Durbuy
Fluo hesjes : ophalen in juni zodat ze in september terug kunnen uitgedeeld worden.
Brandoefening : evaluatie
o Personeelsvergadering : elke personeelsvergadering wordt dit herhaald. Bv het
brandt in klas 3 wat doet de juf ?
o Indien het brandt vooraan wordt achteraan verzameld anders in de hof vooraan
o Er is nog een minimum van asbest aanwezig, wordt aan gewerkt.
Communie volgend jaar:
o Plechtige communie volgend jaar op 4 mei.
o Eerste communie wss week voor hemelvaart

Leerkracht : Zorg
-

Dobbellezen : leesbladzijden
o Groepen verdelen per leesniveau

o
o

-

-

-

-

Vroeger enkel boekjes, nu ook leesblaadjes en dobbelen (verschillende stemmen)
Begrijpend lezen : kaartjesspel. Verhaal 2x lezen en dan vragen : hoofdpersonages,
andere titel, vervolg fantaseren…
o Door het spelenderwijs aan te brengen, moeten de ouders het iets beter in de hand
houden wat het moeilijker maakt voor hen.
Diegene die uit zijn : vragen lezen en actua quiz oplossen om meer te begrijpen wat ze lezen.
Ralfi lezen : (voor kinderen met leerstoornis) ze lezen teksten die 2-3 niveau’s hoger zijn dan
ze kunnen maar ze kiezen wel zelf de thema’s zodat het ook voor hen interessant blijft. De
week daarna nog eens lezen, daarna nog eens thuis en in de klas. Vooral weetteksten en
geen fictieteksten. Teksten worden omgezet in dyslexie-font en omgezet naar Vlaamse taal
ipv Nederlands
Spaans/Schaken : evaluatie huidig en volgend jaar
o Schaken : er worden nog 3 lessen ingepland omdat er enkele niet door zijn kunnen
gaan
o Bedoeling om met de kinderen van dit jaar verder te gaan. Mss 1 jaar overslaan om
nieuwe kinderen te laten aansluiten zodat ze kunnen verder bouwen.
o Kinderen zijn enthousiast
o Uit de wombat, kangoeroe en koala testen bleek dat de juiste kinderen geselecteerd
waren. 1e jaar dat we eraan meedoen maar wel goede methode. Er waren 5 kinderen
per klas die aan deze testen hebben meegedaan.
Pesten : minder problematisch dan vorige jaren.
o Speelkoffers helpen om kinderen tijdens de speeltijd te amuseren zodat ze zich niet
vervelen
o Eventueel bijvullen. Wordt nagekeken door juf Gaby tijdens de zomer
Hypes :
o worden meestal afgestopt. Beyblades echter geen slecht speelgoed, goed voor fijne
motoriek. Wel soms moeilijk voor de kleinste die waarde van tol niet kennen maar
leerkrachten proberen dit in de gaten te houden

Evaluatie Voorbije activiteiten :





Koekenactie
o Draaiboek moet nog gemaakt worden.
Feestbeestenreceptie
o Super dank je wel aan de jonge helpers
o Draaiboek moet nog opgesteld worden
o Eten te snel uitgestald
o Minder snoep gekocht.
o Wel een goede inschatting van de boodschappen
o 5 helpers + kindjes die plateaus ronddragen
o Handig dat portemonnee in zakje zaten met naam op. Volgend jaar mss bij de
cadeautjes leggen => volgend jaar mag dit herhaald
Fietsjes : te veel fietsjes waardoor het onoverzichtelijk en rommelig wordt
o Verantwoordelijkheid 3e kleuterklas maar na de opvang kan dit toch soms rommelig
zijn
o Ze krijgen nog een laagje verf.




Instapleeftijden : op 1 feb 65 kleuters : nu 74 kleuters. Dit zijn er 4 meer dan de telling vorig
jaar. Hierdoor hebben we 4 extra lestijden van juf Emie voor ondersteuning in 2e kleuterklas
Volgend jaar : Zwemmen op dinsdagmiddag in Zelzate

Komende activiteiten :







Schoolfeest : kraampje OC
o Voor de toog van de school zijn er helpers tekort tussen 17u en 19u
o Praktisch :
 Ann zorgt voor parasol + voet
 Mandy voor tafelkleed en uitstaltoren voor de cakejes
 Annelies gaat bij Ava om papiertjes voor de stukjes cake in te leggen.
 Annelies drukt A3-bladzijden af
 Cake bakken : Ann, Evelien, Caroline(Diederik), Evi, Wendy VDB
 12u30 verzamelen om alles klaar te zetten.
 Bezetting :
 13u-15u : Wendy VDB en Evelien
 15u-17u : Annelies en Mandy
 17u-19u/einde cake?: Ann, Wendy C
Laatstejaarsreceptie : OC bestelt drank
o 70 voor de lln en leerkrachten 20 + schoolraad en steengoed => 100 pers
o Tussen 19u en 20u aandacht voor de kinderen, daarna voetbalmatch Rode Duivels
o Enkel drank uitschenken. Hapjes verzorgd door de juffen
o Evelien, Bjorn tot 21u, Mandy tot 21u, Wendy C
o Onder voorbehoud : An, Griet, Annelies
Laatste jaarsontbijt : OC sponsort 5 euro per kind. Wim vraagt nog na aan wie we het moeten
geven.
Ijsjesactie ?: niet besproken maar vorige keer gezegd dat we deze gingen aankopen
frisco/waterijsjes.

Buikronde :







Musical : sommige ouders hebben verlof genomen om kind op de bank te zien zitten. Juf
heeft gekozen welke kindjes mochten dansen. Alle kindjes hadden iets geknutseld en wel
bijgedragen maar niet iedereen mocht actief mee doen met de musical.
Bosklassen : Thee beschikbaar ? Zeer waarschijnlijk wel aanwezig maar moet wel gevraagd
worden
Keuken :
o Er is warm water
o Plafond moet nog gelegd worden
o Kasten moeten nog opgeruimd worden
o Voorlopig geen nood aan microgolfoven
o Bjorn wil evt vrijdag wel de keuken opruimen.
Info-avond :
o L4-L5-L6 : 4 sept 2018
o Andere : 29 aug 2018

Nieuwe datum volgende vergadering: ma 27/8
Activiteiten oudercomité
September 21/8-4/9: Infoavond
9-10/9: Steengoedfeesten
November 09/11: Oudercontact L1
Januari

Maart

18/1: Oudercontact JKI,K2,K3
28/1: Nieuwjaarsreceptie STG/OC
31/1: Dag vd directeur
26/3: Koekenactie

Mei

Za 5/5 15u: 1e communie

Oktober

5/10: Dag vd leerkracht
11/10 : Chrysanten
December 6/12: Sint
18/12: Oudercontact (JKN-L2 tot L6)
Februari
1/2: Wafels op school
24/2 : Quiz
April
Juni

14/4 om 15u: Vormsel
30/4: Oudercontact LS
9/6: Schoolfeest
26/6: Oudercontact kleuters
28/6: Laatstejaarsreceptie

