PV OUDERCOMITE VERGADERING 07/12/2020
Aanwezigen :
OC core team : Stanislas Bedoret (Voorzitter), Pascal Hollevoet (communicatie, relatie met school),
Kathleen Vanrompay (boekhouding), Petra Vanwelkenhuyzen (Boekhouding en oudersoirées), Katrien
Vervoort (Filtercafé), Amelie Knapp (duurzame school, acties), Peter Permanne (natuuracties), Alexia
Zeegers (Acties), Koen Burm (acties), Stephanie Deweer (acties)
Ouders : Jan Amadori
Iedereen heeft zich voorgesteld. Many new faces, it was great!
Eerste mededeling van Directrice Martine Van der Auwera:
1) Leraren en school waren erg blij met de financiële steun van de OC voor Sinterklaas dit jaar. Ondanks
de Covid hebben de kinderen digitale Sinterklaas kunnen vieren en kreeg elke klas een duurzaam
cadeau.
2) De school heeft de bouwplannen voor het nieuwe gebouw ontvangen en de werken starten mogelijk
in het najaar van 2021. Zodra deze beschikbaar zijn, deelt de school met OC de foto's van het geplande
project. Voor de kinderspeeltuin zijn groene zones voorzien.
3) We kregen ook verlichtende informatie over de jongen die eerste hulp kreeg van de leraren
(helden!) Voordat 911 arriveerde. Leraren willen graag hun eigen EHBO-diploma of update krijgen.
Zelfs leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar krijgen mogelijk eerste instructie.
4) Herinnering aan de komende verkiezingen voor de schoolraad en de instructies.
5) Dit jaar is de in- en uitgang van zowel de kleuterschool als de basisschool hetzelfde omdat er niet
genoeg personeel is om verschillende ingangen te garanderen. OC heeft de vraag gesteld of ouders
kunnen zorgen voor de in- en uitgang om de opstoppingen te verminderen wanneer de kinderen 's
ochtends komen.
6) De lampen van de speeltuin lijken niet te werken. Er is een elektricien aangevraagd.
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Andere onderwerpen besproken door OC:
1) Mattentaartjes: Vorig jaar verkocht OC mattentaartjes aan ouders en vanwege de covid zijn deze
nog niet geleverd. OC gaat na of er covidproof verpakkingen en processen zijn die levering in 2021
mogelijk maken.
2) Mobiliteitsacties: Meester Cédric is de leerkracht die zich met dit onderwerp bezighoudt. OC /
Filtercafé heeft al contact met hem. Het idee is om de toegang met de auto te beperken tijdens de
start en sluiting van de school. Sommige sensibilisatieacties zijn in voorbereiding.
3) OC overweegt om een mentorprogramma van ouders voor ouders te lanceren; Concept moet
worden nagedacht. Ouders lijken een idee interessant te vinden. Workshop wordt gelanceerd.
4) OC heeft nog steeds + - 7000 EUR netto en heeft recht op een subsidie (250 EUR)
5) Ouders raden OC en school aan om te voorzien in donaties, wanneer ouders niets hoeven te kopen.
Ondertussen vindt OC voor Opendeurdag dat school geen plastic speelgoed meer mag aanbieden.
Sommige ouders zeiden zelfs dat het leuke voor de kinderen de activiteiten zijn en dat het speelgoed
niet nodig is.
6) Sommige ouders hadden vragen over de lunch op school. Sommige kinderen klagen. Ouders stelden
voor om de woestijn te annuleren om budget vrij te maken voor de hoofdgerechten. Vraag wordt
gesteld aan school
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