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Verslag oudercomité donderdag 10/1/2019
19.15 uur
Aanwezig: Lieke, Karima, Miet, Bouchra, Tine, Wendy, Inge
Verontschuldigd: Griet, Sabine, Isabel, Darifa,

1. Klinken op het nieuwe jaar 2019
Mailen naar Wendy; niet naar directie.toverbol mailen maar wel naar
wendy.de.smet@cksa.be; (mag gebruikt worden voor het oudercomité) Niet alle mails op het
directie adres komen aan. Er komt een nieuw email adres: info@toverbol.be (dit zal gebruikt
worden voor de brieven en de website)

2. Winterwensenfeest en opening natuurspeelplaats
concept: nieuwjaarsreceptie + opening natuurspeelplaats
Natuurspeelplaats zal nog afgezet zijn, de schepen van onderwijs: Jinnih Beels en ook Tom
Meeus zullen aanwezig zijn en de natuurspeelplaats officieel openen met een speech. De pers
komt ook.
Vuurkorf, croques, dessertenbuffet van de ouders…
Het winterwensenfeest start om 15.30u zoals aangekondigd op de affiche en de brief (op de
maandkalender staat 16u)
Bouchra wil nog driehoekjes maken op de moedergroep (juf Laura)
Nog helpende handen nodig om mee op te stellen vrijdagnamiddag.
Verkoopstandje voor de koffie (naast de bonnetjes)
15.30u – 16.00u Bouchra - Griet
16.00u – 16.30u Darifa - Isabel
16.30u – 17u: Tine en Lieke
Bij externe mensen die koffie kopen moeten we eraan denken ze te bevragen of ze ver weg
wonen of het mogelijk is om de koffie te leveren?

3. Soepmoment evalueren en volgende organiseren
Soep was goed, de eerste keer was er echt veel soep, de 2 e keer was er maar juist
genoeg soep. Brood is altijd te weinig.
Volgende keer worden er 60 broden besteld. 24 januari is de volgende.
Vanaf volgende week hangen de papieren uit, maandag 21 januari gaan de brieven mee.
De organisatie loopt zeer vlot. Er zijn goede afspraken en uurverdelingen.

4. Organisatie koffie –en theeverkoop
Dinsdag in de hal nog proberen te verkopen? We gaan dit niet doen, er zijn niet veel
mensen die dan kunnen en als we vrijdag ook al verkopen heeft dit misschien meer effect als
we dinsdag nog niet verkocht hebben.
Verkoop loopt moeilijk dit schooljaar, op het einde van dit schooljaar moeten we toch beginnen
uitkijken naar iets nieuws voor volgend schooljaar.
We kiezen de zakjes van AVA uit papier (zonder venster, geen plastic!) 4.10 € voor 100 zakjes.
Miet laat de zakjes kopen door de buurvrouw die bij AVA werkt.
Verpakken van de thee: maandag 28 januari, kilozakken thee verdelen,
Extra ouders aanspreken om te helpen inpakken.
Weegschaal meebrengen! Bouchra kan komen helpen
Koffie verpakken: 14 februari
Koffie nu nog 1 week langer verkopen

5. Evaluatie rij Abdijstraat
Kinderen worden nu tijdelijk met een rij de abdijstraat overgestoken.
Het lukt wel om dit te organiseren, maar soms toch moeilijk als er vergaderingen zijn voor
Wendy en Tine.
Misschien zou het wel gemakkelijker te organiseren zijn als er iemand van de ouders als
gemachtigd toezichter is. (dit is een cursus van een uur, ouders kunnen dit ook doen)
Er zijn ook ouders die er van profiteren om terug de ingang aan de Abdijstraat te gebruiken
omdat er weer kinderen doorkomen. De afspraak met PiusX is dat die inkom niet door onze
ouders gebruikt wordt.
De verantwoordelijkheid van Tine en Wendy wordt wel verlegd naar buiten de school. Ze willen
die verantwoordelijkheid wel nemen maar het is niet altijd evident.
We denken dat ouders niet in de problemen komen als de rij weer wordt afgeschaft. Het was
vroeger ook niet zo dat er een rij was en het gaat niet over veel kinderen.
Wendy bespreekt dit verder met Tine.
Als er een wijziging is dan wordt dit op voorhand verkondigd via de nieuwsbrief.

6. Verslag schoolraad
De schoolraad is niet kunnen doorgaan op 21dec omdat er te weinig leden aanwezig
konden zijn.
Agendapunten zijn wel doorgegeven:
- centraal aanmeldingsregister en maximum capaciteit:
we kiezen ervoor om tegen volgend schooljaar in elke klasgroep 22 kinderen in de klas te
hebben. Tine volgt de aanmeldingen verder op. Broers en zussen kunnen aanmelden vanaf 1
feb tot 15 feb.
- Volgend schooljaar wordt de schoolvisie nog eens herbekeken.
- Van het huiswerkbeleid wordt ook terug werk gemaakt.
- Inspectie 2.0; informatie wordt doorgegeven aan de leerkrachten over hoe ze te werk gaan.
Inspectie komt 1 week (behalve woensdag) en ze willen ook ouders zien en met leerlingen
spreken. Er wordt nog maar 6 weken op voorhand verwittigd.
- ZILL leerplan van de katholieke koepel, nieuw leerplan. Wordt 1 groot boek in plaats van
aparte mapjes. Zin in leren en leven.
Tijd tot 2021 om deze nieuwe leerplannen volledig te gebruiken in alle vakken.
- Fase 2 van de natuurspeelplaats zal van start gaan; Rode muur, fietsenberging…

7. Financieel verslag
1989,36 € op de rekening
Hoepels, spelmateriaal… alles van de koffieverkoop van vorig jaar dat nog mocht aangekocht
worden is aangekocht: 259 euro zal van de rekening genomen worden.

8. Nieuws van de school
/
9. Vragenronde
- Mogen kinderen van thuis een eigen skateboard meebrengen? Nee.
Er is al genoeg materiaal, voor de veiligheid mogen dit er niet te veel zijn.
Ze mogen wel op hun skateboard naar school komen, maar dan blijft het de rest van de dag
opzij staan.
Volgend oudercomité:
Donderdag 7 februari om 19.15u

