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VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG

Verslag Vergadering Oudercomité
14 augustus 2016
Evita Algaba
Christophe De Buyser
Evy Van den Bossche

Lesley Buysens
Peter Rochlitz
Virginie Caverneels

Chantal Mulleman
Claudia van den Block
Anne Van Keymeulen

Kim Vaneerdewegh
Maja Sente
Veerle Van Hummelen

Activiteitenagenda:
-

Verkeersweek
Schoolfeest
Slapen op school (2KK & 3KK)
Minikidsfuif (L1 tem L4)

24/04 – 28/04/2017
10/6/17
16/06/2017
27/06/2017

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.

ALGEMENE VERGADERING/
Begroting 2017
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Christophe De Buyser
Beamers (probleem onderhoudscontract, Oudercomité moet schenking doen voor
de waarde van dat bedrag naar de officiële rekening.) Directeur gaat het vragen aan
Bryan.
Huis van de Sint was al volzet. Kon niet meer gereserveerd worden.
Nog een jaar wachten op groene corridor, aanvraag duurt lang en heeft hoog
kostenplaatje. De wilgentenenhut staat er wel al.
Subsidie; 20% zelf te betalen. Dit is tussen de 6.000 en 8.000€ op voorwaarde dat
het goedgekeurd wordt.
Wachten met Finse piste, PVC-randjes kosten veel geld. Chantal gaat eens horen bij
de gemeente.
Transport
- Bussen voor uitstappen, elke klas 1 bus
Andere eventuele aankopen
- Beamers en white boards voor het tweede leerjaar

Kunnen we akkoord gaan met dit begrotingsvoorstel?
Ja?

Hiermee ronden we de algemene vergadering af. Dank voor uw aandacht.

Evaluatie Quiz:
Alles is zeer vlot verlopen. Tijdens de namiddag hebben we alles goed kunnen
klaarzetten. Vanaf 17u beeld en geluid klaar gezet. Alles op tijd in orde.
Goede regeling voor bestellingen. Dit is ook zeer vlot verlopen.
Goede afspraken gemaakt op voorhand met de kinderen. Zij mochten geen bestellingen
opnemen. Enkel papieren ophalen en uitdelen.
Op het einde van de quiz hebben de kinderen de tombola afgeroepen. Dit was zeer
goed! Misschien wel zien dat de tombolaloten wel degelijk aan elke tafel verkocht
worden. (kinderen meer in het oog houden of een volwassene mee laten gaan, of eens
laten afroepen door de micro of iedereen een lotje heeft kunnen kopen.)
Er waren mooie prijzen. En niet te veel uitgestald wat het opruimwerk beperkte.
Er moet wel beter afgesproken worden wat de helpende handen krijgen. In principe
krijgen zij 2 consumptiebonnen. Deze zijn voor drank, chips en cake maar niet voor de
andere versnaperingen. Hierover moeten we zeer duidelijk zijn op voorhand. Helpende
handen, jury, enz., wie krijgt wat? 2 bonnen is misschien wat weinig? Mensen die in de
namiddag helpen krijgen eigenlijk niks…
We moeten wel eens bekijken of we geen bevestiging kunnen sturen naar de ploegen
die inschrijven. Want er zijn er een aantal die na de betaling een mailtje gedaan hebben
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om te vragen of de betaling wel goed was toegekomen. Dat moeten we naar volgend
jaar toe misschien wel eens aanpakken. Misschien vragen bij inschrijving voor een
e-mailadres (of bij vermelding bij de betaling.)
Weten nog niet wat de winst zal zijn maar deze zal vermoedelijk in de lijn van de andere
jaren liggen.
Sommige deelnemers hadden eigen versnaperingen mee. Misschien vermelden op
ludieke manier in begin van de kwis (of op eventuele bevestigingsmail).
De quiz volgend jaar het iets gemakkelijker maken. Sommige mensen haakten af en het
gemiddelde lag vrij laag.

Verkeersweek
Wat nodig?
Hoeveel ouders per klas?
Is er al een schema? Want de brieven voor helpende handen moeten zeker begin
volgende week weg via de nieuwsbrief.
24/4 – 28/4 (buitenactiviteiten)
26/4 4e voetgangersexamen (6 begeleiders + ev. Lokale politie)
27/4 fietsexamen 6e leerjaar, een deel in het Prinsenbos + een deel op de weg, incl.
rotonde Spaanse Lindebaan. (zeker agent nodig + zeker 6 begeleiders om de
leerlingen te beoordelen.) In de namiddag ouders met fiets nodig. (groepje leerlingen
5e leerjaar meenemen om traject te verkennen, incl. helm + fluohesje, in groep
kunnen fietsen en begeleiden.)
Kinderen inlichten dat ze stoppen als ze uit het bos aan de school toekomen, niet
zomaar de straat oversteken!
Kleuters enkel op behendigheid, parcours, geen verkeersborden.
1 of 2 begeleiders bij de kleuters.
Evaluatie vorig jaar, behendigheidsparcours -> spuitbus met krijt nodig.
5e leerjaar: vrachtwagen met dode hoek. (NIET op 27/4, vragen aan Sofie De Smedt)

Schoolfeest: 10 juni
Bestelling bij Fun Rent is reeds gebeurd. (geen waarborg storten).
Springkastelen via Greet (dus afzeggen bij Berthouts en Matexi).
Aankoop van cadeautjes voor het vissen; speeltjes via internet bestellen, Chantal vraagt
om te sponseren bij iemand die ze kent (Joy Palace) Na de paasvakantie weet ze meer
of dat gaat. Evy kent mama van Jean Abbeloos en ze gaat het aan haar ook eens vragen.
Rode loper kan misschien bij de gemeente aangevraagd worden. Misschien oproep
doen via FB of nieuwsbrief? Eveneens voor de plantenstokken en de waterpistolen.
Chantal heeft er al liggen.
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Aankopen proberen combineren voor minder ticketjes (Chantal)
Voorstel touwtrekken. (+ goede EHBO post)
Generale repetitie op voorhand laten weten aan KAG ivm examens. Graag de repetitie
op 9 juni houden. Christophe zal een mailtje sturen naar directeur.

Varia
o De boiler van de douche bij de kleuters is stuk, mede omdat daar geen waterontkalker
op staat. De kleuters die dus een vuile broek hebben en moeten gedoucht worden,
schreeuwen het uit omdat ze met ijskoud water gewassen worden. Hier moet dus
dringend iets aan gebeuren. Voorstel is of we een kleine boiler met waterontkalker
kunnen aankopen zodat dit euvel van de baan is? Reactie: Ze zijn er mee bezig.
Aanvraag is binnen bij de Scholengroep. Komt in orde.
o Klacht over toezicht opvang -> kan niets aan gedaan worden.
o Regeling voor boterhammen, tussendoortjes: vakjes in de klas eventueel?
Misschien op termijn. Zal over nagedacht worden.
o Voor de bussen in begin van het schooljaar overal offertes aanvragen. Lijst met data
doorkrijgen van het secretariaat!
o Er werd gevraagd naar het initiatief van de gemeente ivm de affiches van 30 km/u.
Reactie: deze bordjes werden ook opgehangen door De Regenboog.
o Graag de balletjes in de soep beter verdelen. Christophe gaat het aan Laura vragen.
o Soms te weinig warm eten. Christophe zal actie ondernemen.
o Er werd gevraagd om vroeger te beginnen met Frans op school. Dit is echter gebonden
aan regels en regelgeving.
o Kan er schaduw gecreëerd worden op grasveld? Dit is voorlopig niet mogelijk door
vergaarbekken van water onder het grasveld.
o Na de quiz misschien een foto of 2 ergens tonen. Misschien wel leuk voor op de blog +
verslagje.

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

Volgende vergadering: maandag 8 mei 2017
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