Oudercomité
KBO-Nederename
Verslag Oudercomité
Dinsdag 14 januari 2020, 20 uur
Aanwezig

Verontschuldigd

Afwezig

Frederik (voorzitter)

Catherina (secretaris)

Maxim

Tine (secretaris, verslag)

Evi

Inge B.

Gert (penning)

Debbie (penning)

Dieter

Koen

Stefaan B.

Jeroen

Werner

Stefaan S.
Mieke
Kathleen
Caroline
Juf Mien
Mevrouw Katrien

1. Toost op het nieuwe jaar en verwelkoming nieuw lid
•

We verwelkomen Caroline (mama van Daan, 3de kleuter) als nieuw lid van het OC.

2. Goedkeuring vorig verslag
•
•

Mits een aantal aanvullingen wordt het verslag goedgekeurd
Mevrouw Katrien plaatst dit verslag op de schoolwebsite

3. Nieuws van de school
•

•

Er zijn 12 nieuwe kinderen gestart op 6/01/2020:
o 7 in kleuter-/peuterklas, 2 in 2de kleuterklas, 1 in 1de leerjaar, 1 in 3de leerjaar en 1 in
4de leerjaar.
o 4 geregulariseerde kinderen uit Afghanistan. Zijn hier pas 2 maanden.
o Mevrouw Katrien is samen met een juf naar een uiteenzetting geweest over
diversiteit.
ste
1 rondleiding op school voor broers en zussen geboortejaar 2018 op 28/01/2020.
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•

•
•
•
•

•
•
•

Juf Kim is afwezig en wordt vervangen door juf Dominique. Juf Dominique gaf daarvoor
turnen, heeft 32 jaar ervaring als kleuterjuf, was benoemd in een andere scholengroep en
heeft nu fulltime job in KBO Nederename. Juf Karen geeft nu kleuterturnen.
Dikke merci aan het OC voor de sint cadeautjes. De juffen kochten met de bijdrage van het
OC constructiespeelgoed voor in de klas.
Wandel- en sneukeltocht op 12/06/2020 ten voordele van Guinee (i.p.v. schoolfeest)
Grootouderfeest door het lager op 20/05/2020
Tekenfund:
o Was een succes.
o 77% van de kinderen heeft een eigen webwinkeltje geopend.
o 1430 € winst.
o Mevr. Katrien vraagt na of Tekenfund duidelijker kan aangeven hoe broers/zussen
kunnen gekoppeld worden zodat er niet telkens transactiekosten moeten betaald
worden per bestelling van < 10 €.
Makrokaart in voege: er staat al een korting op van 68,47 €.
De resultaten van de schoolenquête staan op de website.
Workshop ‘Leren Leren’ zal sowieso doorgaan: ofwel met Gezinsbond ofwel met de school
zelf.

4. Werkgroep verkeer
•

Op 6/02/2020 gaat een algemene vergadering door met Peter Simoens i.v.m. de
verkeerssituatie en verkeersveiligheid rond de scholen. Scholen zijn zeer boos en zitten met
veel vragen aan het stadsbestuur:
o Wat wordt er gedaan?
o Hoeveel geld trekt stad Oudenaarde daarvoor uit?
o Wat is de reden om geen schoolstraten op te starten?
o Hoe zit het met verkeerstoezicht van politie rond de scholen? In dec 2019 is de
wijkagent slechts 1 keer langsgekomen; hij is ook veelal te laat (8u25). Wijkagent
heeft 3 scholen onder zijn toezicht (Vier Tuinen, KBO Welden en KBO Nederename).

5. Kaas- en wijnavond
•
•
•
•
•
•

Gaat door op 24 en 25/01/2020
Nog helpende handen gezocht om na de kaas- en wijnavond op zaterdagavond de stoelen en
tafels terug op te bergen (in de hoogte).
Mevrouw Katrien en juf Mien geven planning door per e-mail aan OC.
Jeroen DP is bereid om aan de kassa te zitten.
Melissa en Pieter (hebben tweeling in 6de leerjaar) gaven zich ook op als helpende handen.
Niet volledig opgebruikte drankkaarten worden teruggenomen
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6. Bloemenverkoop
•
•
•
•
•
•

Deur aan deurverkoop op zaterdag 15/02/2020 (start om 9u) en voorverkoop aan
schoolpoort op vrijdag 14/02/2020 (bloemen komen toe op school om 13u15)
Nieuwe leverancier uit Merelbeke
Diameter pot: 14 cm
Leurdersvergunning: 1 maand op voorhand aanvragen (dus nog op tijd)
Badges voor de volwassenen liggen waarschijnlijk nog bij Yves (niet bij Debbie). Voorstel om
nieuwe te maken.
Kinderen van 4de tot 6de leerjaar krijgen brief mee met uitnodiging om mee te helpen met de
deur aan deurverkoop op zaterdag.

7. Lentequiz
•
•
•
•

2de Lentequiz gaat door op 20/03/2020
Stefaan B. zal een update geven per e-mail over de stavaza.
Kathleen zal de vragen ruim op voorhand ontvangen
Aandachtspunt: toezicht houden op gsm-gebruik tijdens quiz.

8. Varia
•
•
•
•
•
•

•

•

Voorstel om een WhatsApp-groepje op te starten met de leden van het OC om gemakkelijk
en snel met elkaar te kunnen communiceren.
Kunnen we iets doen voor de kinderen uit Afghanistan, vb. kledij, speelgoed, fiets,
handdoeken,…? Mevrouw Katrien vraagt na of ze bepaalde zaken nodig hebben.
Gezin Kadrija is uitgewezen. Met UGent werd een dossier opgemaakt.
Moeten kinderen de kortste (in tijd) of de veiligste weg nemen van school naar huis. Veiligste
weg is OK, maar ze mogen bv. niet via een vriendje of speeltuintje naar huis.
Controle van de fietsen is de verantwoordelijkheid van de ouders.
Indien school geïnteresseerd is in afgedankt IT-materiaal (desktops, laptops zonder
Windows), dan kunnen ze deze krijgen via het werk van Gert. School heeft vooral interesse in
de laptops. Gert verwittigt de school als er een volgende actie is (waarschijnlijk mei/juni
2020).
Debbie zal minder aanwezig zijn op OC wegens verbouwingen (zeker afwezig tot na de
bloemenverkoop). Gert zal haar taken vervroegd overnemen: overname inplannen begin
februari 2020.
Mevrouw Katrien heeft het kleingeld van OC nodig voor de kaas- en wijnavond. Mevrouw
Katrien stort dan het bedrag op rekening van OC.

Volgende vergadering gaat door op dinsdag 31 maart 2020 om 20 uur
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