PV OUDERCOMITE VERGADERING 05/10/2020
Aanwezigen :
OC core team : Stanislas Bedoret (Voorzitter), Pascal Hollevoet (communicatie, relatie met school),
Maite Massart (verloren kleren), Kathleen Vanrompay (boekhouding), Petra Vanwelkenhuyzen
(Boekhouding en oudersoirées), Katrien Vervoort (Filtercafé), Emma Wood (communicatie)
Ouders : Jan Amadori, Koen Burm, Geraldine Clarke, Stephanie Deweer, Yusha Jadidi, Alexia Zeegers
Iedereen heeft zich voorgesteld. Specifieke dank aan de actieve leden die dit keer niet aanwezig
konden zijn: Amelie Knapp (duurzame school, acties, klasouders), Peter Permanne (natuuracties), Bas
de Geus (duurzame school, Filtercafé)
Welkom bij de nieuwe en terugkerende deelnemers en voor degenen die zich vrijwillig hebben
aangemeld voor rollen in het OC-team:
Geraldine Clarke: Communicatie (OC FB)
Alexia Zeegers: acties
Stephanie Deweer & Koen Burm: werkgroep Sinterklaasfeestje (met leerkracht)

1. Fund-raising
De in 2020 ingezamelde gelden kwamen van mattentaart-actie in mars en kalender-actie in september.
Geld dit schooljaar te besteden aan veldloop medailles (november), moestuin en eventueel
schoolprojectweek in 2021.
Nieuw dit jaar: financiële bijdrage aan Sinterklaasfeestje (speelgoed en material voor de klassen).
Helaas, verdere fondsenwervingsinitiatieven staan stil. Door COVID kunnen we tijdens de oudersoirees
geen taartjes verkopen en ouders samenbrengen.
2. Communication
In deze COVID-tijden, waar fysieke ontmoeting zeer beperkt is, is virtuele communicatie belangrijker
dan ooit!
•

Contacten tussen school en ouders

Ouders hebben gevraagd indien het mogelijk zou zijn dat de leerkrachten volgende dagen/weken EEN
digitaal sessie organiseren om de ouders samen te brengen. Dit is een opportuun moment om
klasouder voor te stellen. OC is inderdaad voorstander van zulke initiatief, en des te meer in tijde van
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Covid waar ouders weinig of geen contacten hebben met elkaar. Ouders die zich ondersteunen is ook
in het belang van de school.
•

Virtuele schoolpoort

Suggestie om “Virtuele schoolpoorten” te organiseren waar ouders dezelfde avond kunnen
“binnenlopen” en andere ouders en schoolleden ontmoeten.
•

Klasouders

leerkrachten te ondervragen indien ze hun klasouders kennen en ze het aan de andere ouders
meegedeeld hebben? Indien niet, het zou zeer nuttig zijn indien leerkrachten ouders contacteren om
een klasouder te vinden.
3. Moestuin
Moestuin: wie op school zorgt voor de moestuin? Welke leerkracht zou dit jaar graag een moestuin
hebben? OC blijkt uiteraard beschikbaar om aan moestuin te werken. Toch, aangezien
omstandigheden moet het door school gepiloteerd worden (toegang campus bijvoorbeeld).
4. Andere punten:
- informatie omtrent proces s’morgens en s’avonds (brengen en afhalen van kinderen), in het bijzonder
voor kleuters
- babysit lijst (Kind & Gezin, Gezinsbond)
Punten die aan de directrice zullen gestuurd worden:
Belang van virtuele contacten met leerkrachten. Communicatie met klassen over klasouders. Geef
namen van vrijwilligers door om te helpen met Sinterklaasfeestje. Communicatie omtrent toegang via
kleuteringang.
VOLGENDE VERGADERING: MAANDAG 7 DECEMBER

2

