Verslag oudercomité De Parelouders
Datum: 31 mei 2022
Aanwezig: Tom, Kris, Sofie, mw. Nancy, Veerle P, Debbie, Liesbeth, Stefanie,
Valerie, Wouter, Dieter, Veerle (verslag)
Verontschuldigd: Bart, Carolien, Delphine, juf Eva

Bedankt aan mw. Nancy voor de traktatie.

1.
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Verslag wordt goedgekeurd.
2.
Afscheid 6de leerjaar (28/6)
Dit gaat terug door zoals vroeger.
Het start om 19u30 voor de ouders. Om 20u15 is er dan receptie verzorgd door de leden van het
oudercomité.
Als het goed weer is, kan het afscheid buiten doorgaan.
Alles staat best klaar voor het doorgaat.
Afspraak: 19u
Wie?: Valerie (+ 2 tieners), Kris, ?
3.
Peter/meterschap – Lego Serious Play
Dit wordt door Kris begeleid.
Iedereen aanwezig wil graag deelnemen.
Duurtijd: 2u à 3u
Datum: 22 juni om 19u
Locatie: Hovelingen 10 – Heusden (bij Kris thuis)
4.
Evaluatie fuif
Het was een geslaagde editie.
Pastabar was zeer goed.
De bedoeling was om het afwisselend met schooloptreden.
Volgend schooljaar zal het (99% zeker) geen schooloptreden zijn, wel schoolfeest.
Bij de telling na de fuif was alles verzet. Er was aan de drank geweest door de moni’s van de
speelpleinwerking. Ze hadden wel opgeschreven wat ze genomen hadden.
Dit was vervelend. Wouter heeft hierop gereageerd.
Rond 3.100 euro winst.
5.
Schoolfeest: verkoop Parelbier
Idee om bier te schenken aan de school en de school houdt de winst van het bier dat verkocht werd
op het schoolfeest. Het gaat om 4 bakken bier.
Iedereen gaat akkoord.
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6.

Activiteiten OC volgend jaar

1/9: koffie aan de schoolpoort (trekker: Valerie) (op 3 plaatsen: 2 personen per locatie)
➔ Wie wil/kan meehelpen vanaf 7u30? -> Laten weten aan Tom/Kris.
5/10: dag van de leerkracht (trekker: Sofie)
Leren leren (oktober): via Thomas Moore; enkel voor ouders – openstellen naar alle ouders van de
school/scholengemeenschap
Oktober: verkoop speculaas
16/12: Kersthappening: organisatie bar (bestellen, bemannen, …) (ook Parelbier verkopen)
20/1: nieuwjaarsreceptie (trekker: Sofie)
April (na paasvakantie): fuif (navragen bij gemeente welke datum vrij is) (gelijkaardige formule als dit
jaar): vragen aan Delphine en Bart
➔ Organisatie: moet anders aangepakt worden:
o eerder taken laten opnemen door werkgroep en niet op het laatste nippertje
delegeren aan anderen
o in draaiboek moet duidelijk staan wie wat zal doen
o vroeger starten
o meer informatie uit te wisselen
o werkgroep uitbreiden
Juni: bierverkoop koppelen aan Vaderdag, want met kerst was het minder.
Nog bekijken of we voor een eigen glas kunnen gaan. Zelf glazen graveren? (Liesbeth)
Lezingen
- Allergieën: Barbara De Wilde
- Stress en veerkracht: Severine Van de Voorde (prijs 1,5u: 300 euro – wetenschappelijk en
praktijkgericht)
- ADHD, ASS, ADD, hoogsensitiviteit, …: voorkeur naar meer praktijkgerichte lezing; eerder dan
wetenschappelijke lezing. Vragen aan De Steiger, Tanderuis, Praatdoos?
Koppelen aan de themaweken?
Geen bijdrage vragen – eventueel
Eventueel samenwerken met andere organisaties?
Nog een lezing in het voorjaar organiseren.
Nieuwe ideeën
Rommelmarkt/tweedehandsbeurs
Voldoende tafels en plaats voorzien
Ook bar voorzien
Kinderen betrekken – speelgoed
Trekker: Sofie -> verder uitwerken met Valerie, Liesbeth
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7.
Rollen OC volgend schooljaar
Dit is de laatste vergadering van Kris als voorzitter (na 4 jaar) en geeft de fakkel door aan Tom.
Penningmeester: Debbie
Secretaris: Sofie/Kris
Dank aan iedereen die de rol wil opnemen.
8.
-

-

-

9.

Varia
Prijs van de warme maaltijden zal vermoedelijk verhogen
Kriebelteam: is niet zo goed gelopen qua afspraken. Volgend jaar terug opnemen na de
schoolvakanties volgend jaar. Eventueel nog in juni komen kriebelen.
Etentje afscheidnemende leden: datum prikken (Kris neemt dit op zich) (pizzeria in Kalken)
Klaspaddlet: wordt veel tijd ingestoken – in welke mate kijken ouders daar naar?
o Belangrijk om telkens een mail te sturen als er iets nieuw opkomt. Er wordt niet
spontaan op gekeken.
o Er komt ook geen respons van de ouders. Eventueel via peter/meter melden
wanneer er nieuwe foto’s zijn in whatsapp groepje en reactie doorgeven naar de
leerkracht.
o Kan er bekeken worden hoeveel views er zijn?
Eventueel meer sportaanbod na school voorzien? Probleem is dat sportorganisaties niet veel
lesgevers hebben die hier om 16u kunnen zijn. Wie ideeën heeft, eens beluisteren. De zaal
kan zeker ter beschikking gesteld worden.
Afscheid 6de leerjaar: Carolien en Veerle organiseren op 25/6 een avond voor alle ouders,
zussen/broers en leerlingen een afscheidsavond in de Krekelstraat. Op die avond zullen ze
ook beluisteren wie van de ouders/oud-leerlingen zin hebben om zich nog verder te
engageren voor de school. Belangrijk om mee te nemen naar de volgende jaren.
Nieuwe logo wordt met nieuwe schooljaar gelanceerd.
Vastleggen vergaderdata volgend jaar

6 september: infodag
Di 13 september
Di 15 november
Do 9 februari
Di 18 april
Do 15 juni
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