Verslag oudercomité De Parelouders

Datum: 14 september 2021
Aanwezig: Debbie, juf Sophie, mw Nancy, Kris, Tom G, Wouter, Carolien, Veerle (verslag)
Verontschuldigd: Valerie, Bart, Dieter, Tom VB, Delphine, Sofie

Bespreking
1.
Peter en meter
Overlopen lijst zodat we de stickers kunnen maken.
Aanwezigen: oké
Overige zal Kris checken.
Werd toegelicht op de infoavond + in de nieuwsbrief
Vraag of er een whatsapp-groepje te maken in de klas.
Tekstje met daarin de meerwaarde en het feit dat het constructief moet blijven en de rol van de
meter/peter.
Samen met sticker in de agenda oproep doen om telnr door te geven in het groepje van de klas te
komen.
Iedereen kan sowieso er ook uitstappen wanneer ze dit niet meer wensen.
Er zijn wel nog ouders die we niet zullen bereiken.
2.
Overdracht van de rekeningen
Donderdag samen met Nathalie.
3.
Afscheid leden
Samen iets gaan drinken met de leden die het oudercomité verlaten hebben: Veerle VH, An-Sophie,
Nathalie
Voorstel datum: vrijdagavond -> doodle (Carolien)
Cadeau: 5 euro/jaar – max. 25 euro
Bekijken: cadeaubon
4.
Afscheid leerkrachten
Juf Nicole heeft een ontbijtmand gekregen.
Juf Cécile heeft toestemming gekregen om 3x per week een uurtje toezicht te doen.
5.
Dag van de leerkracht
Sofie is hiermee bezig.
6.
Kersthappening (17/12)
Bierverkoop op de kersthappening.
Het oudercomité zorgt voor de bar (enkel drank).
Trekkers: Kris en Veerle
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7.
Nieuwjaarsreceptie (14/1)
Wordt voorbereid door Sophie en Debbie.
8.
Ontbijtactie
Was oorspronkelijk gekoppeld met chocolade en daarom gepland met Pasen.
Kan ook op een andere datum. Eventueel met vaderdag.
Als de fuif doorgaat, gaat deze actie niet door.
Werken met lokale handelaars.
Zelf manden samenstellen.
Trekker: Wouter
9.
Fuif
Trekkers: Bart en Delphine
Delphine is aan het luisteren bij de gemeente om te weten wanneer de zaal vrij is.
Datum: februari/maart?
Kaarten verkopen: kersthappening
Kris volgt dit verder op.
10. Afscheid 6de leerjaar
Hopelijk kan dit doorgaan.
11. Cultuurraad
Is gewijzigd.
Veerle zoekt de huidige reglementen op.
12. Mobiliteitsplan
20 september 19u30 is er een infoavond in de Kollebloem of JGC.
Mw. Nancy zet dit op de facebook van de school
Kris zet het in de whatsapp groep van het oudercomité.
13. Verkeersveiligheid
Voor de vakantie hebben we (schoolraad, oudercomité, school) samen gezeten om het reglement
van de markt nog eens te overlopen ifv verkeersveiligheid.
Opvolgvergadering met gemeente 22/9
Er staat altijd weinig volk op het markplein ’s morgens.
Marktkramer met fruit -> voor de kerk ipv marktplein
Hoe verloopt dit om 16u?
Ouders parkeren in omliggende straten. Navragen bij leerkracht die fietsenrij te laten passeren.
Marktkramers willen vroeger vertrekken.
Vanuit de gemeente wordt dit redelijk goed in het oog gehouden. Er is op maandagavond ook nog
politietoezicht. Vragen aan gemeente hoelang dit nog zal zijn.
Navragen bij (groot)ouders om opleiding als gemachtigd opzichter te volgen om ’s avonds te
begeleiden.
14. Hulpcheque
Er kwam de vraag om enkel mee te helpen. Misschien moeten we de hulpcheque digitaliseren.
Nog even wachten tot wanneer de activiteiten duidelijk zijn.
Ook nog eens oproep doen naar nieuwe leden.
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15. Nieuwe logo oudercomité
Op de fuif of eerder op de infodag volgend schooljaar.
16. Whatsapp groep oudercomité
Een nieuwe groep maken elk schooljaar, want dan hoeven er geen personen uitgegooid worden en
kunnen we starten met een nieuwe groep.
Mensen van de schoolraad hoeven niet in de groep te zitten.
17.

Leren leren

Twee vorige edities:
24 april 2018: via VCOV – Leren. Hoe? Zo! door Tommy Opgenhaffen
2 oktober 2019: via Best vzw – Johan Claes
Nieuwe voordracht:
 Via Best vzw: andere spreker, Johan Claes is met pensioen
 Via Esthia Coaching – Helen Roelants (contact via Wouter) – info bezorgd aan mw. Nancy
omdat ze vraagt om haar aanbod af te stemmen

Volgende vergadering
14 oktober 2021
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