VERSLAG OC VERGADERING 12 DECEMBER 2019

Aanwezigen :
Stanislas Bedoret : OC voorzitter
Saskia Broere: klasouder 6K
Anne Franklin: OC (Natuuractie), klasouder 6C
Stephanie Grohn: OC (Communicatie), klasouder 2F
Amelie Knapp: OC (Duurzame school), klasouder 2KER
Maité Massaer: OC (Duurzame school)
Peter Permanne : OC (Duurzame school)
Emile Poppe : OC (Vliegend team)
Mate Vincze: ouder
Emma Wood: OC (Communicatie), klasouder 5L
Rapporten van OC-leden die niet aanwezig konden zijn: Pascal Hollevoet (Communicatie), Kathleen
Vanrompay (boekhouding), Petra Vanwelkenhuyzen (acties)
Onze December-vergadering was de gelegenheid om het reeds dit schooljaar door de diverse teams
ondernomen werk(jaar) te evalueren en al eens vooruit te kijken naar de planning en accenten voor
2020.
Verslag van de teams
I. acties (Petra): aankomende mattentaartenactie, info rondsturen eind februari.
II. duurzame school (Amelie)
Prioriteiten voor 2019-2020
1. Een natuuractie organiseren in maart
2. Doorgaan met de Verloren Kleren-acties elk kwartaal
3. Duurzame vormen van mobiliteit blijven bevorderen om een aangenamere schoolomgeving te
bevorderen, via Filtercafé/Luchtster beweging
4. Met de school afspreken/verduidelijken of ze een moestuin willen blijven houden
5. Meer in het algemeen, de communicatie met de school over duurzaamheidsvraagstukken
verbeteren
Mogelijke acties voor 2020-2021
1. Natuuractie in het najaar - identificeren en in kaart brengen van alle bomen op de campus; maak
verhalen en kunstwerken rondom de bomen, enz.
2. Opstellen door de school van ‘duurzaamheid’ thema's en acties op school in het kader van:
a. EU Waste Reduction Week – november 2020
b. EU Green Week 1-5 juni 2020
3. Loop of wandel rond (in) de schoolbuurt omtrent het thema ‘Natuur in de stad’
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III. communicatie (Emma): doorgaan met de nieuwsbrief, de OC website, de mailing list en FB. Zoveel
als mogelijk papierloos werken en communiceren.

IV. boekhouding (Kathleen): Analyse inkomsten / uitgaven (geschatte bedragen) oudercomité en
beslissing omtrent welke projecten het oudercomité gaat ondersteunen
Dankzij de gulle steun van ouders hebben we meer dan EUR 1.500 kunnen inzamelen tot nu toe
(kalenderactie, giften, oudersoirées). Aan te wenden voor de komende muzische week workshops en
andere acties waarvoor we wachten op feedback van de directie voor dit kalenderjaar.
V. Vliegend team (Pascal): er werd een specifiek team opgericht dat de relatie met de school(directie)
levendig houdt en die het oudercomité zal helpen met de een of andere schoolgeorganiseerde activiteit,
zoals bijvoorbeeld een standje houden tijdens Opendeurdag.

Andere punten:
- Smartphones/Sociaal Media/Pesterijen in en buiten school: Pesten heeft altijd bestaan maar met de
alomtegenwoordigheid van de smartphone zijn de gevolgen veel dramatischer. Daarom zou het OC
graag ouders en school willen helpen door middel van bewustwording en met de ondersteuning van
zorgcoördinator, psycholoog en/of gespecialiseerde vereniging. De school werkt op dit gebied samen
met Abrusco, een externe organisatie (https://www.abrusco.be/jongeren-ouders/), er zijn al ideeën
over lesstof om kinderen meer weerbaar te maken, oa ook op internet en sociale media. (Saskia & Anne)
- Rol van klasvertegenwoordiger: nog verder uit te werken en te bespreken in een vergadering met alle
bekende kandidaten deze lente. We willen absoluut vermijden dat de rol van klasvertegenwoordigers
een klachtbureau wordt.

VOLGENDE VERGADERING: DONDERDAG 5 MAART 2020
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