Speelbroek 38, 1850 Grimbergen

Ondernemingsnummer: 0466.853.176

VZW OUDERVERENIGING DE REGENBOOG

Verslag Vergadering Oudercomité
8 mei 2017
Evita Algaba
Christophe De Buyser
Linde De Bondt
Virginie Caverneels

Lesley Buysens
Els Bettens
Evelien Bauwens

Chantal Mulleman
Thaïs Van Rossem
Katrien Geeroms

Mischa Nelemans
Leatitia De Poorter
Claudia Van den Block

Activiteitenagenda:
-

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

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.
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1. Activiteiten
Evaluatie Verkeersweek
-

Algemeen: vlot verlopen
Inschrijvingen verliepen wat stroef maar uiteindelijk waren er wel genoeg helpende
handen
Een paar opmerkingen:
o Woensdag stonden er 5 mensen op de lijst maar er waren er 8 aanwezig…
Misschien zeggen sommige ouders gewoon tegen de leerkrachten dat ze
komen helpen? Dit moet uiteraard ook doorgegeven worden!
o Vrijdag: parcours? Gewoon rondjes rijden in het bos...ouders hadden het
gevoel dat ze daar niet nodig waren. Planning was van 13u30 tot 15u30 en
het was reeds om 14u30 gedaan. Er moet rekening gehouden worden met
het feit dat sommige ouders speciaal vakantie nemen op hun werk. Zorg
ervoor dat de planning gerespecteerd wordt en de aanwezigheid van de
ouders ook echt nuttig gebruikt wordt.
o Kleuters:
loopfietsparcours was (volgens de begeleidende ouders) vrij moeilijk
voor hen om het op korte tijd te begrijpen. Er was dan ook te weinig
tijd voor de test.
Leerkrachten vonden dat het wel goed te doen was voor de
kinderen en dat het vlot verlopen was.
Parcours was ook zeer klein voor het aantal kleuters per groep. Vorig
jaar waren er 2 parcours en konden de kinderen opgesplitst worden.
Dat had nu ook handig geweest!
o Misschien toch ook de plannetjes doormailen naar de ouders. Kwestie dat ze
dat reeds kunnen bekijken (vlotter verloop) Deze hingen wel uit in het
zorglokaal!
o Opzetten tussen 8u en 8u30 is onmogelijk op de speelplaats aangezien de
kinderen nog speeltijd hebben.
Parcours klaarzetten kan dus pas vanaf 8u30
o Er moet aan de kinderen ook uitgelegd worden wat de taak is van een
gemachtigd opzichter en dat zij dus ook moeten rekening houden met
datgene wat er door hen aangegeven wordt.
o Misschien naar volgend jaar toe toch terug een parcours met
verkeersborden. Vragen aan de gemeente of ze deze kunnen uitlenen.
o Het aantal ouders dat gevraagd werd voor het fietsbrevet bleek toch te
weinig. Naar volgend jaar toe moeten er dus meer ouders gevraagd worden
om bij deze activiteit te helpen!

Schoolfeest:
-

-

Dominique: mama van Jean Abbeloos sponsort alle cadeautjes voor het vissen. Zij ging
ook zien dat ze eventueel aan een zak pingpong balletjes of ballen van in een ballenbad
kon geraken.
Ik zal een oproep lanceren voor helpende handen voor de bar.
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Nog op zoek naar:
o een systeem zoals op de kermis om eendjes in te laten ‘rondzwemmen’
o Extra eendjes
o Ringen om over flessen te gooien
o Kippengaas (Juf Katrien heeft nog in haar klas staan)
o Waterpistolen: Chantal? Hoeveel?
Er zijn mama’s van buitenlandse origine die zelf verschillende gerechten willen maken
en deze te koop aanbieden op het schoolfeest. De opbrengst gaat ook naar de school.
ZEER mooi initiatief!
Wat doen we met de prijzen van de drank? Gaan we deze een beetje verhogen?
Unaniem JA.
Chantal vraagt om een lijst op te maken van alle zaken die in Action zouden aangekocht
worden zodat zij dit kan bestellen en er niet naar meerdere winkels moet gereden
worden. Op deze manier moeten de leerkrachten ook niets voorschieten maar kan het
direct door het Oc betaald worden.
Meester Steven zal gevraagd worden om terug verantwoordelijke van de bar te zijn.

Kidsfuif
-

Dinsdag 27 juni
Uitnodiging fuif opmaken zodat de kinderen weten dat ze iets ‘specialers’ mogen
aantrekken
Rondvraag in de klassen om een playlist op te maken.
Afspraak om de ramen van de zaal te laten verduisteren: zwarte plastiek bij
werkmannen
Decoratie: kunnen misschien de deco van het schoolfeest hergebruiken?
Ballonnen (vragen bij Fortis, Berthouts): pomp en grote lakens nodig
Hulp vragen (meestal een vergadering voor de activiteit/ brief helpende handen)
Vullen van de koelkasten de dag voordien. (donderdag )
Hulp voor de kassa, toog
Hulp voor het klaarzetten van de zaal
Einde van de fuif → zaal terug in orde brengen zoals voorheen.
→ drank in de bakken plaatsen en bij elkaar plaatsen.

To do :
Dj ? Meester Bart
Materiaal meester Bart en Ilse (muziek en licht)?
Tijdig bestellen van de drank (alles in kleine flesjes), togen en frigo's
Aankoop Makro / Colruyt : chips, cake (eventueel rietjes)
Aankoop fluo bandjes : Niet doen !
Maandag voordien : voorverkoop bonnetjes. (kinderen kunnen op het einde de
overige bonnetjes terug omruilen)Leerkrachten zullen de bonnetjes bijhouden
zodat de kinderen ze niet kunnen verliezen!
Prijs: alles aan € 0,50
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Organisatie:
Van 13u30 tot 14u30 (1ste en 2de leerjaar)
Van 14u30 tot 15u30 (3de en 4de leerjaar)
Nieuwe actie voor volgend schooljaar:
Ideeën:
1) kerstrozen verkoop samen met Horteco
2) carwash
3) fuif voor de ouders:bij de “spaghettifuif” - "halloweenfuif" (= na een
gemeenschappelijke spaghettimaaltijd hebben ouders en leerlingen elk hun fuifzaal op
school)
4) meer tombola's organiseren (pastafestijn 900 euro / 850 euro Halloween - 500 euro doos
schoolfeest, .....)
5) de kinderen hun knutselwerkjes verkopen (zoals reeds met de schilderijen - bracht veel
op)
6) tijdens Halloween: lampionnentocht waar kinderen, ouders en leerkrachten samen er
een gezellige avond van maken
7) ouders de mogelijkheid aanbieden hapje/drankje met zelfgemaakte taarten en desserten
na activiteiten of een oudercafé
8) Kerstkaarten
9) Kalenders
Wie ziet het zitten om een werkgroep samen te stellen, een idee uit te werken en te
realiseren?
Kerstrozen

meest haalbare De directeur zal checken met Horteco voor de prijs.

2. Op en rond de school
Facebook pagina: wat kan en wat niet?
Punten die ik heb doorgekregen van de leerkrachten:
Wat kan niet:
-

persoonlijk een lkr aanspreken
zaken die er voorgevallen zijn op school/ opvang uitsmeren
frustraties uiten( Kiss and ride )
lotgenoten zoeken
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school/ lkr afbreken op welke manier dan ook
commentaar op lkr, kinderen, directie
vragen over leerstof
verkoop van ...
verwachten dat leerkrachten op facebook zullen antwoorden op vragen van ouders
politiek getinte boodschappen of artikels (wij zijn neutraal)
zaken die geen directe link hebben met de school

Op de bewuste pagina graag een filter zodat alle berichten eerst gescreend worden voor
ze geplaatst kunnen worden. Ik vind ook dat de beheerder van die pagina geen ouder
moet zijn maar iemand van het personeel. Het is tenslotte een forum over school.
Wat wel kan:
-

interessante links en info
foto's na evenementen

Mening van de leden van het bestuur van het Oc:
Wat wel:
-

-

Interessante links ivm de school, schoolomgeving (werken brusselsesteenweg bvb),
schoolactiviteiten. Kortom alles wat in relatie staat tot de school rechtstreeks of het
algemene schoolbeleid
Hulp vragen aan andere ouders ivm een schoolopdracht
Foto’s van evenementen (twijfel over foto’s/video’s van de kinderen want niet
iedereen wil dat zijn kind op FB staat)

Wat niet:
-

Persoonlijke problemen spuien
Alles wat met de leerkracht moet besproken worden of directie hoort niet thuis op
deze pagina
Leerkrachten / school in een negatief daglicht brengen
Alles wat geen link heeft met school of schoolbeleid
Verkoop van persoonlijke spullen

Ben niet akkoord dat de pagina beheert moet worden door één van de leerkrachten. Deze
pagina is opgezet door Hans Leenders (vorige voorzitter van het oudercomité) en dat moet
ook zo blijven. Maar het spreekt vanzelf dat er wel duidelijke regels moeten zijn aangezien
dit wel in relatie staat tot de school!
Er moet met andere woorden corrigerend en niet pro-actief opgetreden worden!
Mag gebruikt worden als hulplijn
Leerkracht mogen niet persoonlijk aangesproken worden
Er zullen dan ook duidelijke regels gemaakt worden voor het gebruik van de pagina!
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Varia:
- Tumblr: vele ouders zijn nog steeds niet overtuigd… Er wordt gezocht naar een
alternatief.

- Schoolfoto’s: veel ouders scannen deze in en kopen geen pakket meer aan. Misschien
een idee om dit anders aan te pakken?

- Idee om in het begin van het schooljaar te vragen aan de ouders (per klas) of zij hun
mailadres willen delen met de andere ouders. Op deze manier kunnen de ouders per
klas beter in contact staan met mekaar. Misschien goed voor als er iets onduidelijk is
met de huistaken en dergelijke?

- Kiss & Ride: is nog steeds een probleem. Veel ouders gebruiken dit niet zoals het hoort!
Rode strook is om de kinderen te laten uitstappen, kusje en weg, NIET om te parkeren!
De auto stilzetten in het midden van de doorgang op de kiss & ride, is zeker ook niet de
bedoeling want alles stropt op en zo gaan er eens ongelukken gebeuren!

- Er is een grote bezorgdheid van de ouders over de onbewaakte schoolpoort!
- Het oudercomité zal dit schooljaar nog 6 beamers financieren, de school financiert de
overige 6. Op deze manier zullen alle klassen tegen het begin van volgend schooljaar
uitgerust zijn met beamers.

- De subsidie voor de groene zone is ook in orde. Het oudercomité financiert een deel en
de rest wordt gesubsidieerd. Dit is in samenwerking met Groene Corridor in orde
gekomen.

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

Volgende vergadering: woensdag 21 juni 2017
------------------------
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