VERSLAG OUDERCOMITE KBO NEDERENAME MAANDAG 20/11/2017 20 uur
Aanwezig: Liesbeth, Werner, Dieter, Evi, Debby, Frederik, Kathleen, Inge Bla, Inge Bo
Mevrouw Katrien
Juf Inge
Verontschuldigd: Tine, Stefaan,
Niet aanwezig:
1. Goedkeuring vorig verslag


Verslag werd goedgekeurd

2. Nieuws van de school
















Juf Mieke is mama geworden van Marië op 2/10/2017 – 15 december komt ze terug. Liesbeth
zorgt voor geschenkbon
De school heeft de 1000 euro voor de Bibbox ontvangen van het OC – Bedankt
Nieuwigheden op de website: kalender – video over luizen
Er is reeds bijscholing geweest voor de juffen over ‘Leren leren’
Ook bijscholingen over STEM en TECHNIEK – meer techniek in de klas. Bedoeling is om niet te
blijven vasthangen in 1 bepaald beeld over techniek. In elke activiteit/les kan iets aan bod komen
over techniek. Zelfs al vanaf de kleuterklas. Juf Inge geeft een voorbeeld
Aangezien mevr. Katrien 4/5de werkt neemt Juf Mien 4 u directie over. Dit omvat vooral het
welzijnspakket (controle mazout, juiste bladen aanwezig voor evacuatie, juiste telefoonnummers
beschikbaar voor nood,…). Dokter Ann komt dit controleren en geeft advies. De
verantwoordelijke binnen KBO is hiervoor Paul Jacques
Er zijn nieuwe brandvrije gordijnen (met certificaat) aan de kant van het lager (2000-2500 euro) .
Antoinine heeft deze gemaakt – waarvoor een dikke merci.
De begroting is binnen. Voor 2018 worden vooral volgende investeringen voorzien: ICT
Overdekte speelplaats moet eerst afgewerkt worden – voorlopig nog geen verder nieuws
Er gaat een brief mee aan de ouders;
 Ivm medicatie: juffen mogen dit enkel toedienen mits doktersvoorschrift (hoe, hoeveel,…)
 Derde kleuterklas zijn niet schoolplichtig maar ze moeten wel een aantal uren naar school
komen om klaar te zijn voor het eerste leerjaar.
 Opvang:
 melding van telefoonnummer
 vanaf 1/2/2018 zal de aanwezigheid digitaal geregistreerd worden (men moet niet meer
aftekenen) Dit maakt het eenvoudiger voor de afrekening
Bij afwezigheid op school, tijdig de school verwittigen (belangrijk voor de maaltijd, anders wordt
deze aangerekend)
Zwemmen verhoogt van 0,75 euro naar 1,5 euro – maar Stad Oudenaarde legt deze 0,75 euro
extra bij











Derde en vierde leerjaar heeft dit reeds betaald, maar dit wordt van de volgend rekening
afgetrokken.
Inschrijvingen starten: geboortejaar 2016
Eerste kleuter ( ° 2014 ) is reeds volzet
Warmste Week voor het Fonds Lode Verbeeck – dit was de zoon van Mark Verbeek, hij is
verongelukt. Hij was een fervent paardenliefhebber en menner. Ze steunen allerlei initiatieven
met paarden, onder andere voor een soort bed om boven paarden te hangen. Dit om
zwaargehandicapte kinderen te wiegen
De activiteiten op school om centjes te verzamelen: pony ritjes, paardenkoekenverkoop, ontbijt
op school.
Leesproject op school: 4de, 5de en 6de lezen voor aan de andere klassen – thema: de herfst
Het is niet evident om zieke leerkrachten te vervangen. Het is soms 1 of meerdere dagen
wachten alvorens er vervanging kan komen. Vooral problemen bij het vinden van interims bij het
lager.
Belangrijke data:
 Kaas- en Wijnavond op 26 en 27 januari – hulp gevraagd van het oudercomité
 10 en 11 maart optredens in de Kerk (3 maal) met 40-koppige harmonie van Melden
 Zaterdag 26 mei: schoolfeest in de namiddag

3. Verkeer




Sam de Verkeerslang
Fluo-actie
Mevr. Katrien vertelt over de problemen met de buschauffeurs van het zwemmen. En hoe de
school dit aanpakt.

4. Evaluatie koekenverkoop








Inschrijvingen goed
550 pakketten besteld bij Lotus : allemaal verkocht/centen kloppen perfect
in zakken steken ging heel vlot
Bedankt aan alle helpers (kregen een overschotpakketje mee)
De opbrengst bedroeg ongeveer 1500 EUR
De vraag kwam wel om de zakken samen te binden per kind en de naam er duidelijk op
te vermelden

5. Bloemenverkoop 24/2/2018



Inge bestelt bloemen: 450 bloemen: 300 gekleurd en 150 wit. – dit werd uiteindelijk door
Frederik gedaan want de handelaar waarbij we ze al jaren bestellen is er blijkbaar mee
gestopt.
Voor de volgende zaken dient nog gezorgd te worden: wisselgeld, leurderskaart ( zestal
weken op voorhand) een koek/snoep voor de helpers (Liesbeth) en de brieven om mee
te geven aan de kinderen.





De zaterdag wordt er om 9u30 afgesproken op school (half uurtje later dus dan de
andere jaren) – de vrijdag om 13u30
Graag doodle voor de bloemenverkoop asap in vullen. Bedankt!
Brieven werden reeds allemaal doorgestuurd naar mevr Katrien

6. Sint vrijdag 2/12/2016





Liesbeth zorgt voor nic-nacjes/lievevrouwkes.
Inge heeft kostuums besteld. Mevr. Katrien haalt op en brengt terug
€ 50 per klas, 9 klassen = € 450
Speculoos bestellen (niet meer via EVO)

7. kaas - & wijnavond




Deze zal plaatsvinden op 26 & 27 januari in het parochiaal centrum van Nederename. De
helpers van het OC komen best tegen de aanvang.
Vrijdag: eten in 1 shift – zaterdag: eten in 2 shiften
Gelieve de doodle asap in te vullen aub

8. Varia

Volgende vergadering gaat door op maandag 25 januari om 20 uur

