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Verslag oudercomité
Woensdag 4 juni 2014
Aanwezigen: Naima (mama van Wabit,Aya, Rida, Wail), Bouchra (mama van Yasmine,
Omaima, M. Amine en Aya), Else (mama van Storm en Sejer), Claire (mama van Noam), Tine
(mama van Emil en Mona)

1. Evaluatie schoolfeest (24/05)
- Dessertenbuffet
Enkele prijzen waren te veel voor sommige mensen?
Het is moeilijk om prijzen op de desserten te plakken, het geld gaat ook volledig
terug naar de kinderen.
Het is moeilijk om voor iedereen goed te doen.
Er was ook vraag naar muntthee.
Ook vraag naar eventueel meer hartige dingen (pizza, couscous…)
Dit is wel meer werk, dan moeten er meer mama’s iets willen maken. Het zijn meestal
dezelfde mama’s die steeds iets maken.
Er waren zeker voldoende desserten voor het buffet.
-

Tombola
De tombola heeft 207 euro opgebracht.
Om 16.15u is het lokaal van de tombola opengegaan, het uitdelen van de prijzen is
heel vlot verlopen. Het lokaal was goed ingericht.
Alle 207 lotjes zijn verkocht, het mochten er gerust meer zijn.
Bedankt aan de school voor de fiets en het waveboard. (Dit is misschien niet elk jaar
nodig.)

-

Opbouw
De opstelling van het schoolfeest was goed.
De opbouw is ook heel vlot verlopen, vrijdag na school was alles al klaar.
Ook de afbraak is vlot verlopen, veel mensen zijn na het schoolfeest blijven helpen.
Om 19u was alles klaar.

-

Het was leuk dat de oud-leerlingen zijn komen helpen.
De verschillende spelletjes vielen ook in de smaak.
Het was knap dat er in de show klas overschrijdend gewerkt werd.
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2. Voorbereiden picknick (24/06)
De picknick gaat gewoon door op de voorziene datum.
De juffen gaan de picknick op zich nemen.
Het oudercomité kan niets doen dit jaar, er kunnen te weinig mensen komen helpen.
3.Varia
* Hoe gaan we volgend jaar meer ouders betrekken bij het oudercomité? Er is toch wel
nood aan nog nieuwe ouders.
* Bezorgdheid van enkele ouders over het uitdelen van uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes. Het moet niet stiekem gebeuren maar toch wel de vraag om een
beetje discreter uit te delen. Het mag geen klassikaal ‘jij wel en jij niet’ verhaal worden.
Het mag niet kwetsend worden.
* 25 juni, ontbijt oudercomité in den Tir.
* Financieel verslag:
Er staat 3132,80 euro op de rekening.
De juffen zijn zeer tevreden van de muziekinstallatie.
Wat kunnen we doen met het geld voor de school (uitstap, speelgoed…)?
Nu staat er wel veel geld op de rekening. Tegen het ontbijt denken we allemaal eens na over
de besteding van het geld. Is er een voorstel vanuit het oudercomité zelf?

Bedankt iedereen !
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