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VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG

Verslag Vergadering Oudercomité
8 november 2016
Evita Algaba
Isa remue
Kim Vaneerdewegh
Mischa Nelemans
Stefi Schoevaers
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Christophe De Buyser
Johan Van Mol
Lesley Buysens
Natasja Wijmeersch
Steven Hoedemaekers

Evelien Bauwens
Katrin Geeroms
Maja Sente
Peter Rochlitz
Virginie Caverneels

Hilde Hermans
Kelly Jots
Marijke De Hert
Sofie Browaeys

Activiteitenagenda:
-

Kerstfeest
Eetfestijn
Carnaval
Regenboogquiz
Verkeersweek
Schoolfeest
Slapen op school (2KK & 3KK)
Minikidsfuif (L1 t/m L4)

23/12/16
18/2/17
22/2/17
17/3/17
24/4 – 5/5/17
10/6/17
16/6/17
27/6/17

HET OUDERCOMITE ONDERSTEUNT DEZE ACTIVITEITEN VIA “HELPENDE HANDEN”,
SPONSORT DE BUSSEN VOOR DE SCHOOLREIZEN en
SPONSORT SPEELTUIGEN en MATERIALEN NODIG VOOR DE ACTIVITEITEN.....

U kan het oudercomité een bericht sturen via info@oc-deregenboog.be
U kan het oudercomité volgen op http://www.bsgo-grimbergen.be/
Facebookgroep : “Vrienden van BSGO De Regenboog”

-

Extra vrijwilligers om te helpen bij project of activiteit zijn steeds welkom!
Alle ideeën, suggesties en initiatieven zijn eveneens welkom.

___________________________________________________________________________

Speelbroek 38, 1850 Grimbergen

Ondernemingsnummer: 0466.853.176

1. Halloween
-

-

Leerkrachten hebben de evaluatie reeds gemaakt, mooie omzet, winst nog niet bekend
Voorbereidingen vlot verlopen, veel ouders aanwezig, leuke versieringen van de leerlingen,
meer ingekleed, meer sfeer
Tijdens de voorbereidingen is alles zeer goed verlopen. Heel veel ouders zijn komen helpen
om de zaal klaar te zetten en dat was weer zeer snel gedaan!
Het was ook zeer fijn dat de leerlingen mooie versieringen hadden gemaakt! Heel mooi, gaf
een leuke sfeer!
Evaluatie schoolteam:
a. Algemeen
Prima communicatie tussen feestcomité en oudercomité
Geen goede verdeling tussen collega’s onderling in tijd die in voorbereidingen kruipt 
volgend jaar iedereen verplicht op school vanaf 16:00?
Fijn dat er collega’s zijn die na het opruimen van hun eigen stand nog even helpen waar
extra hulp nodig is.
Volgend jaar algemene opruimlijst voorzien, voorstel Greet, iets efficiënter maken
Locatie toneel, eten, spookhuis, animatie was niet duidelijk  fluo wegwijzers? Workshops
moeilijker te vinden, kleinere opkomst wegens groot aanbod (eten, spookhuis, workshop,...)
moeilijk om alles te doen. Plannetje erbij, wegwijzers groter, met tijdsaanduidingen? Eerste
jaar dat het boven was.

-

b. Kassa
Geslaagde opbouw
Dank voor de hulp aan de dochter van Gisèle

-

c. Snoep-popcorn
Snoep was om 19.30 uur al op! 19kg
Voldoende chips en popcorn
Kinderen vragen naar de lichtgevende armbandjes  toch terug invoeren? Ok, volgend jaar

-

-

d. Keuken / bediening
Liep vlot door extra mensen in te schakelen aan de bediening
Porties zijn ruim (toch raakt alles goed op) 10 balletjes volw & 5 voor de kinderen
Tijdige bevoorrading van bestek, borden, dienbladen door mensen van de afwas = SUPER
Mensen waren tevreden
Mensen bleven tot 21.30 uur eten
Dank voor de hulp van Johan (man van Linda)
Meer mensen voorzien aan bediening: 2 mensen aan balletjes, 1 persoon frietjes, 1 persoon
die bestellingen aanneemt en doorgeeft aan mensen en 1 persoon die balletjes en frietjes
aanvult
Sneller balletjes opwarmen, wanneer blijkt dat ze op geraken, om lange wachtrijen te
vermijden
Toog wat meer vooruit plaatsen (nogal smal)
Mayo en ketchup apart verpakt voor volgend jaar? – is een stuk sneller maar wel meer troep
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-

e. Afruimen
Beter een vaste verantwoordelijke voorzien die:
o vuile afwas uit zaal naar afwas brengt
o telkens bak met proper water voor bestek plaatst!
o enkele lege bakken voor frisdrank zet, zodat mensen hun flesjes hier kunnen
deponeren
Eventueel stappenplan voorzien voor mensen, voor de ouders, jobs beter organiseren, later
op de avond veel hulp, 23u was al alles opgeruimd
Mensen zijn heel laat blijven eten

-

f. Afwassen
Te weinig hulp tussen 18 en 20 uur (2 personen) – eettijd voor de meesten

-

-

-

-

-

g. Toneel
Véél positieve reacties, prachtig werk van de leerkrachten
2 prijzen invoeren: kinderen en volwassenen
Goed dat de toneelspelers ’s middags al balletjes konden eten
Geen goede verdeling (2de voorstelling was overbevolkt)  toch met uren werken? Maar
dan moet er voor het eten ook met shiften gewerkt worden!!
Zéér veel voorbereiding  voor het decor e.d. volgend jaar extra collega’s inschakelen. Wat
meer hulp bij de opbouw van het decor zou de zaken vergemakkelijken
Drank voorzien voor toneelspelers, mensen van toneel en spookhuis!! Volgende keer
voorzien, geen toog dit jaar,
Bij de laatste voorstelling zaten veel oudere lln die vervelend / storend deden  een lkr in
de zaal zetten die de kinderen daarop kan aanspreken en eventueel buiten zetten?
Nieuwe volgspot nodig  kan dat, Evita en Lesley? Gaan dit bekijken, vraag aan de theaters
misschien 2de hands…
Het zou fijn zijn als iedereen geschminkt kan worden, zonder extra tijdsdruk (Evita?) Zal
stagiaires vragen op voorwaarde dat Julie de maquettes uitwerkt!
h. Schminkstand
Vlotte opbouw
Kleine opkomst  2 personen volstaat,
Schoonzus van Emily is een aanwinst!
Alles vlot opgeruimd
Ook stagiaires, Evita zorgt daarvoor, theaterschminken, workshop van maken, elkaar
schminken
i. Tattoo en nagellak
Er was een grote opkomst
Gebruik van een lamp om de lijm te laten drogen – niet nodig
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j. Spookhuis
Beter drank voorzien in grote flessen
Opbouw door Steven
Lange wachtrijen
Goede locatie
Goed team: Steven, Jessie, Bart, Quinten, Ann, Lieve J
Materiaal LO niet in de zaal, maar in een klas op slot, beter achter slot en grendel stoppen
Trap afsluiten zodat kinderen niet naar boven kunnen
Ouders moeten hun kinderen begeleiden!
Toch ook kinderen van het middelbaar toelaten = ging goed
Aan ouders gevraagd hun kinderen te begeleiden..?
Beter iemand verkleed aan de ingang zetten om alles te begeleiden, genoeg mensen
daarvoor?
Toch aparte kaartjes houden voor het spookhuis, niet de drankkaart daarvoor gebruiken,
sommige leerlingen gaan verschillende keren

-

k. Animatiestanden
Jammer dat, zelfs na het sturen van een e-mail, er toch maar weinig extra hulp van collega’s
kwam bij het opbouwen van de animatiestanden
Afbraak ging vlot met hulp van collega’s en ouders
Locatie moet beter aangeduid worden

-

l. Griezelverhalen
Fijn concept: verhaal en toneel gecombineerd
Nog niet zo’n grote opkomst, moet nog groeien

-

m. Sleutelhangers in krimpfolie
Stand werd regelmatig bezocht
1 pak werd volledig gebruikt

-

n. Griezeldranken
Succes maar werd niet veel opgedronken

-

Besluit
Zeer goed verloop van de dag en avond! Positieve samenwerking. Aantal details die we
moeten aanpakken. Misschien de locaties reeds vermelden in de brief of een groot plan
hangen vooral voor de nieuwe mensen.
Hartelijke dank aan alle helpers! Het was een fantastisch feest!

2. Grootouderfeest
-

Voor peuters en 1e kleuterklas
16/11: wie komt helpen,
Bakken de leerkrachten terug taarten / cakes?
Maandagochtend 14/11 aan Lesley laten weten wat er precies gaat zijn,
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Koffie voorzien. Misschien kapot toestel gaan halen in de refter. Werkt als je er kokend
water op giet. Houdt zeer lang warm en is handiger dan verschillende thermosflessen.

3. Kerstfeest
-

Wat precies nodig?
Aantal ouders voor de (pannenkoeken), poffertjes op te warmen? Koffie schenken
Zeker 5
Vanaf 9:00 tot 12:00
Kunnen de leerlingen van atheneum kunnen ook komen helpen?
Hoeveel mensen kunnen we verwachten?

4. Wordt Peter van een meter:
-

Zou op 20 of 27/11 zijn, plantdag
Er zin 88m verkocht storten op rekening van OC – BE37 0011 7988 1728
Ilse: kaartjes om aan de bomen te hangen?
Koffie, thee: is er op school = gratis bonnetjes. Deze moeten nog gemaakt worden!
Chocomelk moet aangekocht worden.
Pistolets : gevraagd aan Timmermans? Of andere bakker?
Alternatief Delhaize van Humbeek, goede service
Beleg: Christophe bij Délio?
Springkasteel: indien op 20/11 van Lesley, indien 27/11 vragen aan Century

5. Varia
-

-

-

2e jaar heeft geen whiteboard + beamers + luidsprekers, kan OC sponsoren, voor de 3
klassen €7000. Interessant alternatief misschien Hitachi Starboard
Christophe is aanvraag aan het regelen - MNE subsidieaanvraag voor vijver en
wilgenteenhut, wachten tot februari want dan verandert de regelgeving die voordelig zou
kunnen zijn, werken dan pas in februari/maart
Finse piste, ingebouwde fitometer gepland op grasveld voor kleutergebouw
Blijkbaar misverstand over het huiswerk in het derde leerjaar, er is er dus wel in
tegenstelling tot wat sommigen begrepen hebben. Een powerpoint wordt bvb op school
gemaakt, het is niet de bedoeling dat het thuis door de ouders gemaakt wordt…
Ter herinnering: er zijn geen eindtoetsen meer, eerder permanente evaluatie, behalve 6e
jaar die wel nog OVSG-toetsen hebben
Run for Duchenne
o mooie winst, opkomst, bedankt aan alle deelnemers!
o volgend jaar weer maar wel op zaterdag
o groot succes voor iedereen
o goede medewerking van de gemeente
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Kandidatuur secretaris:
Peter wenst vanaf volgend jaar de fakkel door te geven. Wij zijn dus op zoek naar een
geëngageerd persoon die er tijdens elke vergadering is om nota te nemen en nadien een
verslag op te maken. Kandidaturen kunnen binnengebracht worden bij de directeur tem
13 januari 2017.
-

Volgende data vergaderingen Oc:
o Woensdag
18/1/17 = algemene vergadering
o Dinsdag
21/3/17
o Maandag
8/5/17
o Woensdag
21/6/17

-------------------------------------------------

Volgende vergadering: woensdag 18/1/17
Algemene vergadering!
------------------------
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