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Beste ouders,
Beste leerkrachten,
Beste directeur,
Betreft : Verslag vergadering OC dd. 16 december 2013

Aanwezig Pia Van Cotthem, Bruno Vandam, Christa Claes, Tina Van
Raemdonck, Ruth Verbeke, Els De Blanger, Klaartje Stevens,
Christine Goethals, Greet Van Goethem, Dominiek Reyniers,
Katrien Plasschaert
Verontschuldigd Nicole Buys, Liesbet De Meester
1. Op weg naar een nieuwe ‘scholengemeenschap’ :
o Nu maken we deel uit van 1 scholengemeenschap ‘Sint-Nicolaas’
o Toekomst : evolueren naar ‘scholengroepen’, waarbij meerdere
scholengemeenschappen zijn aangesloten.
o Er wordt bekeken of het mogelijk is om bv. Basisschool Nieuwstraat
en Basisschool Driegaaien in twee afzonderlijke
scholengemeenschappen onder te brengen.
o Sint-Nicolaas zou opsplitsen in ‘Sint-Nicolaas’ en ‘Nicodemus’. Die
opsplitsing is louter administratief van aard
o Voordeel : er kunnen op die manier meer ‘punten’ in de wacht
gesleept worden, die dienen om meer werkingsmiddelen te
genereren
o Dit kadert in een wijziging rond type1/8 onderwijs, dat stilaan terug
zijn weg (moet) zal vinden naar het reguliere onderwijs, en dus
meer werkingsmiddelen zal vragen van het gewone onderwijs.
o Er zal een nieuw type onderwijs (type 9) in het leven worden
geroepen. Dat onderwijs zal wel nog buiten het reguliere onderwijs
vallen.
2. 10 jaar kleuterschool : feest en viering
o veel reclame/communicatie : niemand kon er naast kijken dat het
feest was
o weinig opkomst van onze allochtone ouders/leerlingen
o opkomst kleuterfestijn :
 weinig ouders
 sommige ouders komen kijken, en zijn daarna direct weg,
zonder even na te praten, kind blijft echter op school
 wat moeten we doen om meer betrokkenheid van de
ouders/grootouders te krijgen? slechte dag gekozen?, best
op vrijdag?, of toch in het weekend proberen? ...
o De KAAS
 Goeie formule
 Veel variatie in de kazen
 Wel lang aanschuiven : volgende keer dubbel buffet
o De Spaghetti
Basisschool Broeders - Nieuwstraat 75 – 9100 Sint-Niklaas
03/780 92 10 – info@basisn.broeders.be - www.basisn.broeders.be

Oudercomité – Basisschool Broeders (vestiging nieuwstraat)
Blz. 2 / 3

Iedereen vond het lekker
We hadden wel te weinig saus (nu was er ongeveer 32 liter),
dus volgende keer meer saus
 ‘à volonté’ nog duidelijker aangeven/communiceren
o Financieel
 Op enkele onkosten na zullen we deze editie afsluiten met
+/- 1200 EUR winst  leuk, en mooi meegenomen, was niet
de hoofdinsteek van het ‘feest’gebeuren
o Werk zelf
 Goed te doen
 Toog boven : stond te smal
 Takenlijst : beter dirigeren  er moet 1 coördinator zijn /
werken met korte briefing aan het begin van een shift
 Goeie samenwerking ouders leerkrachten
 Meer wijnglazen voorzien boven
o Volgende keer :
 Kleuteroptreden voorafgaand en aansluitend quiz of bingo
Herfstwandeling :
Nat!
Wel leuk
Zeer lage opkomst
o Uitnodiging te laat?
o Slechte periode (net na de herfstvakantie)
Volgend jaar  paas / lente wandeling, gekoppeld aan soort van
‘paaszoektocht’, ‘foto’zoektocht
Kerstdrink, 20 december
o Christine/Klaartje/Ruth/Bruno
o Start 15u15 met optreden van de kinderen (1 liedje)
o Kraampje (opstart rond 14u30)
 Glüwhein
 Fruitsap
 Chocomelk
 Niet verkopen  wel aanbieden
 Bonnetjes voor de kinderen : eentje voor chocomelk en
eentje voor drankje
 muziek
Te plannen in januari
o Feest uittredende leden : 25/01/2014 : 19u30
o Greet/Bruno/Dominiek/Pia
o Voorlopig ideetje : spareribs?
o Dominiek stuurt al mail naar leden + oud leden
Wafelactie
o Uitnodiging moet mee 1e week na kerstverlof
o Bestellen bij Riano
o Prijs : we nemen 6 eur per doos (we zitten al enkele jaren vast op 5
eur, prijs van de leverancier is al jaar na jaar lichtjes gestegen)
o We blijven bij vanille en chocolade
o Formule : 9 + 1 gratis
Sneeuwklassen
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Januari: sneeuwklassen voor de 6e jaars
Ieder jaar : sneeuwklassen zwaarder en groter stuk uit budget van
zowel school als ouders
o Staan de ouders hier nog achter?
o Een eerste bevraging bij leerkrachten toont dat de leerkrachten hier
nog steeds achter staan
o Een informele bevraging ‘au tour de table’ leert dat wij hier ook nog
steeds achter staan
o Er zal een korte ouderbevraging gebeuren
o Evengoed zal indien nodig bekeken worden of er alternatieven
(goeie) beschikbaar en interessant zijn
o Mogelijk kan OC hier een ‘sponsor’ rol in gaan spelen naar de
toekomst waarbij OC een vast bedrag bijdraagt aan de werking van
de schoolklassen.
8. Financiën
o Vorig jaar afgesloten op +/- 1290 EUR positief
o Ondertussen al wat kosten afgegaan
o Lidgeld moet nog binnenkomen
o Winst kaas/wijn
o Kortweg : we hebben een positieve kas
9. Varia
o Opletten met acties ‘à la Libelle’ : mensen wordt gevraagd te smsen, waarbij ook adres en andere gegevens gevraagd worden  niet
alle ouders zijn hier mee opgezet
o Rommelmarkt/braderij : tijdens vredesfeesten : kunnen we nog
eens meedoen met een officiële rommelmarkt? Nemen we het stuk
aan de witte poort, en gunnen we de bezoekers een blik op onze,
tegen dan vernieuwde speelplaats?
o Christa ‘trekt’ dit gebeuren
10.Volgende vergadering OC
 Maandag 13 januari 2014, 20u00, leraarskamer
o
o

Voor verslag,
Dominiek
secretaris
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