Verslag oudercomité De Parelouders
Datum: 13 september 2022
Aanwezig: Tom, Sofie (verslag), Veerle P, Valerie, Julia, Sanne, Kris C, Veerle H, Astrid, Barbara
Mevr. Nancy, juf Eva
Verontschuldigd: Wouter, Debbie, Kris, Stefanie, Liesbeth
1.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
2.
Verwelkoming nieuwe leden
5 nieuwe leden aanwezig. Julia, Sanne, Veerle H, Astrid en Kris C
3.
Bespreking koffie aan de schoolpoort
Er was enkel koffie aan op de hoofdschool wegens te weinig hulp. Er zijn verschillende oproepen
gebeurt door het OC en door de school maar hierop kwam weinig tot geen reactie.
We hopen dat het volgend jaar wel weer op de 3 locaties (krekelstraat, lagere school en
kleuterschool) kan doorgaan.
4.
Meter/peter
De lijst wordt nagekeken en aangevuld.
Debbie 2KB en 2A
Veerle P. 1A
Astrid 3KB
Stefanie 1B
Barbara 2KA
Valerie 5A
Sofie 2B en 4A
Lego serious play wordt opnieuw voorgesteld. Kris DB zou dit eens organiseren, kan dit nog? Wat is
de taak van een meter/peter?
5.
Dag van de leerkracht (5/10)
Sofie neemt deze taak op zich. Er wordt gedacht om een attentie te geven die aangekocht wordt bij
de vierhoekhoeve. Dit wordt op woensdag 5 oktober aan de school bezorgd.
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6.
Grootouderfeest (27/10)
Het grootouderfeest gaat door op donderdag 27 oktober om 14 uur.
Debbie wil dit trekken maar heeft uiteraard wat hulp nodig.
Barbara, Sanne, Astrid (of partner Henri) en Kris C. geven zich alvast op om hulp te bieden.
Het draaiboek wordt door Sofie aangepast waar nodig en aan Debbie bezorgd.
7.
Kersthappening (16/12)
Dit jaar is er een kersthappening op vrijdag 16 december vanaf 18 uur. Het oudercomité staat in voor
de bar met de koude dranken. De school staat in voor de warme dranken en het eten
Hiervoor zou een werkgroep moeten opgestart worden. Trekker? Hulp?
We gaan de gegevens van de brouwer van de school krijgen. Hoeveel drank werd er vorig jaar
aangekocht? Hoeveel frigo’s?
Kris had bij een vorige vergadering aangegeven dat hij wel Kerstman wil spelen. Kris DB zorgt voor
het kerstmanpak en wil Kerstman zijn.
Leerkrachten willen wel extra helpende handen bieden de avond zelf voor de bediening aan de bar.
Shiften van 1u30, 3 personen per shift waarbij er telkens minstens 1 iemand van het OC moet zijn.
Lijst van vrijwilligers raadplegen die aangelegd wordt.
8.
Nieuwjaarsreceptie (3/02)
Trekker: Sofie en Debbie
Helpers voor de avond zelf: Veerle P, Sanne, Tom G, Kris DB
De leerkrachten hadden al aangegeven dat ze een quiz + opdrachten wel leuk vinden. Juf Eva
bevestigde dit op de vergadering. Een combinatie van vragen en korte activiteiten vinden ze ideaal.
Valerie heeft Blind tests (muziekvragen)
9.
Organisatie fuif
Komt er een fuif? De 2 personen die de vorige jaren de fuif georganiseerd hebben, hebben laten
weten dit jaar geen deel te willen uitmaken van het oudercomité.
We zoeken dus personen die de fuif willen organiseren en hulp willen bieden waar nodig (op
voorhand, avond zelf, opkuis…)
Het draaiboek is wel aanwezig. Er moeten sponsors gezocht worden (hiervan is ook al een lijst
beschikbaar wie vorige jaren gesponsord heeft), de gemeente moet gecontacteerd worden (wanneer
is de zaal vrij?)
Leden die aangeven eventueel wel te willen helpen zijn:
Trekker: Kris DB
Valerie, Veerle P., Julia, Kris C
Hulp avond zelf: Sofie (shiften kassa), Tom G (shiften bar
Caroline, Veerle DK en Veerle VH hebben wel al aangegeven te willen aanblijven als alumni leden en
willen wel 1 activiteit mee ondersteunen. We kunnen hen eventueel wel hulp vragen.
Eventueel een werkgroep oprichten om te kijken wat mogelijk is
Amber heeft de vorige affiche ontworpen, kunnen we het opnieuw aan hem vragen? Julia (nieuw lid
is ook grafisch vormgeefster)
10.
Schoolfeest (6/5)
Dit jaar is er opnieuw een schoolfeest en dit op zaterdag 6 mei. Er wordt vanuit de school gevraagd of
de leden van het OC een aantal shifts aan de bar op hen kunnen nemen.
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11.
Bierverkoop Vaderdag (juni)
Doen we opnieuw een bierverkoop voor Vaderdag?
Het draaiboek is er, het etiket ook. Er moet wel aan Bart gevraagd worden om de gegevens van de
brouwer door te geven.
Hier is op zich maar 1 trekker voor nodig, er is wel hulp nodig op de dag(en) zelf bij de afhaling van
het bier (drive-in).
Behouden we het etiket of maken we een nieuw etiket?
Trekker: Tom G
Hulp: Kris DB? Dieter?
12.
Organiseren van lezingen door het oudercomité
Vorig jaar kwam de vraag van Barbara of er lezingen kunnen georganiseerd worden door het
oudercomité. Er zijn toen een aantal voorstellen gedaan.
- Allergieën: Barbara De Wilde
- Stress en veerkracht: Severine Van de Voorde (prijs 1,5u: 300 euro – wetenschappelijk en
praktijkgericht)
- ADHD, ASS, ADD, hoog sensitiviteit, …: voorkeur naar meer praktijkgerichte lezing; eerder
dan wetenschappelijke lezing. Vragen aan De Steiger, Tanderuis, Praatdoos?
Er wordt voorgesteld om hierover een werkgroepje op te richten en een na te gaan wat er mogelijk
is. Wat is het aanbod in de gemeente, bij Villa Tuur?
Eventueel ook eens bevragen aan de ouders of hier interesse voor is en zo ja voor welke thema’s.
- Mediatraining
- Inclusie/diversiteit
- Ontwikkelingsmoeilijkheden
- Leerstoornissen
- Gedragsproblemen
- …
Barbara zal een werkgroep samenstellen om deze ideeën verder uit te werken. Leden die interesse
hebben om mee na te denken kunnen dit aan Barbara melden.
Juf Eva gaf aan dat ouders soms wel zoekende zijn naar andere ouders in dezelfde situatie. Het is
misschien een idee om eens een oudernamiddag te organiseren. Steungroep ouders van kinderen
met ASS/ADHD, ontmoetingsmoment organiseren.
Hiervoor zal Sofie eens contact opnemen met Juf Eva om dit verder uit te zoeken of dit mogelijk is via
de school.

13.
-

-

-

Varia
Er werd bij de start van het schooljaar door juf Karla gevraagd of het oudercomité didactisch
materiaal voor het 1ste leerjaar wou aankopen. In het 1ste leerjaar werken ze vanaf dit
schooljaar met een nieuwe wiskundemethode. Hiervoor hadden ze het didactisch materiaal
nodig. Dit is aangekocht door het oudercomité. De school maakt de factuur over.
Er is een nieuw logo van de Parelouders (zie bovenaan het verslag), aangemaakt door Amber.
De vraag is of we nu ook nieuwe T-shirts en vlaggen gaan aankopen. De aanwezige leden
keuren dit goed. Kris DB ging hiervoor navraag doen. Eventueel (witte of gele of groene) Tshirts met op de rug het logo en op de voorkant het logo in het klein en de tekst Parelouder.
Misschien kan er een slogan gevonden worden?
We zouden kunnen kijken om gadgets aan te kopen, buttons, magneten, stylo’s bierviltjes
(bij verkoop Parelbier). Hiervoor kan eens gekeken worden.
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14.

Liesbeth zei op de infoavond dat ze heeft leren etsten. Ze wil gerust eens kijken of dit lukt
met het logo van het Parelbier om dit op glazen te doen.
Kris C stelde voor om een bloemen/planten verkoop te doen rond moederdag. (een
alternatief als er geen fuif zou komen)
QR code laten aanmaken van de rekening van het oudercomite. Tom G gaat hiervoor kijken
samen met Debbie.
Bespreken op de volgende vergadering een fun activiteit om samen met het OC te doen,
aangezien we wat nieuwe leden hebben, dat we elkaar wat beter kunnen leren kennen. (bvb
etentje, bowling…)
Volgende vergaderingen (telkens om 20uur op de opvangzolder)

-

Dinsdag 15 november
Donderdag 9 februari
Dinsdag 18 april
Donderdag 15 juni
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