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!
I. Discussie over de werking van het oudercomité.
!

Voorstel om het oudercomité te splitsen in 1 kerngroep en verschillende werkgroepen,
zodat we efficiënter kunnen werken.
Samen met Juf Elsje stellen we voor dat de kerngroep uit Stéphanie Kervyn, Chantal
Dehaye en 1 verantwoordelijke per werkgroep zal bestaan, met een nauwe contact met
de directie. De kerngroep zal op de vergaderingen van het oudercomité aanwezig zijn,
samen met Juf Elsje en 1 of 2 Juffen/Meester.
De werkgroepen zullen op een onafhankelijke manier werken en informeren regelmatig
de kerngroep van wat ze doen.

!
Voorstel van de werkgroepen:
!

1. Werkgroep communicatie en website: helpt de school met de goede werking van de
website, schoolkrant, enz.
2. werkgroep mobiliteit en veiligheid: zorgt voor een veilige schoolomgeving, vervoer,
voetpad, fietsers,…
3. werkgroep klusjes: helpen met het opfrissen van de school, verven, decors, kostuums
naaien, enz.
4. werkgroep feestcomité
5. werkgroep taal en boekenbeurs onder leiding van Mevrouw Vyncke
6. werkgroep MOS, milieu op school: de kinderen zouden erbij betrokken worden.
Vergaderingen zouden dus gedurende de middagpauze plaatsvinden samen met 1
Juf.
7. werkgroep diversiteit: mee ondersteunen van bepaalde projecten zoals 11.11.11,
activiteiten organiseren zodat iedereen zich welkom voelt (koffiestand, zie onderaan)

!

Bovendien zullen Stéphanie Kervyn en Chantal Dehaye samen met Juf Elsje 1 keer per
maand vergaderen.

!
!
II. Kerst en Sinterklaas
!

Sinterklaas moet nog gevonden worden…een lieve opa zou de perfecte oplossing zijn…
Welk goed doel gaan we dit jaar steunen met speelgoed voor Kerst ? of iets anders
doen?

!
!
III. Sport na school
!

pilootproject van 10 weken voor de kleuters en leerlingen van het éérste leerjaar die op
de nabewaking blijven. Word 2 keer per week gegeven door Juf Elise en Juf Wendy. De
kinderen moeten op voorhand ingeschreven zijn.

!
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IV. Koffiestand voor de school
!

Het oudercomité zou enkele keren per jaar koffie aan de ouders voorstellen met een
kleine stand net voor de ingang van de school. De perfecte gelegenheid om met alle
ouders even gezellig te babbelen. Voorstel van datum: 7 december vanaf 8 uur.

