VERSLAG OUDERCOMITE 24 september 2018

AANWEZIGEN: Ronny Pashuyzen, Veerle Van Nuffelen, Els Dewolf, Nancy Geens, Leen
Francen, Evi Van Aerschot, Begga (directeur), Tom Arnaets (leerkracht), Bart Druyts (leerkracht),
Natalie Luysterborg (leerkracht)
nieuwe leden: Adriano Summa, Steve Peeters, Saskia Wetzelaer WELKOM :-)
1. WELKOM NIEUWE LEDEN EN GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING 7 MEI
2018
Verwelkoming door Els
Verslag 7 mei 2018 wordt goedgekeurd
Verwelkoming van 3 nieuwe ouders
2. AANTAL LEERLINGEN
in totaal: 241 leerlingen (6 minder dan vorig schooljaar)
Kleuters: volzet
type 9: volzet
type basisaanbod: bijna volzet
Thema dit schooljaar “FEEST”. Officieel feest zal in november doorgaan. Begga zou graag de
vorige voorzitters van het oudercomité opzoeken. Het oudercomité zoekt mee naar vorige
voorzitters (eventueel via Nick)
3. KUNNEN DE LEERLINGEN DE TURNZAAL NOG GEBRUIKEN DIT SCHOOLJAAR?
Begga hoopt dat ze nog lang de turnzaal kunnen gebruiken. Gemeente mag de turnzaal niet sluiten
zolang de scholen geen andere oplossing hebben.
Volgens Rudy Van der Auwera (gemeente Tremelo) wachten ze nog op vergunningen die langer op
zich laten wachten dan voorzien omwille van onder andere de gsm-mast die naast het gebouw staat.
Dit schooljaar zeker nog geen afbraak-plannen.
4. WANNEER START DE NIEUWBOUW?
14/11/2018: Opening van de offertes, nadien pas aannemer bekend
Nieuwbouw zal gebeuren in 3 fases:
1) nieuwbouw achteraan
2) verbouwing Breugelzaal ed
3) verbouwing wit gebouw (nieuwbouw + turnzaal)
Volgens architect zullen deze 3 fases 3 jaar duren. Wij gaan proberen dit in 2 jaar te doen (1ste jaar
nieuwbouw achteraan en 2e jaar verbouwing Breugelzaal en wit gebouw)
Containers zullen nog 3 jaar blijven.

5. BRAINSTORM ACTIVITEITEN DOOR ONS GEORGANISEERD + ACTIVITEITEN
WAAR WE OPROEP DOEN VOOR HELPENDE HANDEN
● 5/10/2018 dag van de leerkracht (traktatie door het oudercomité) Ronny bestelt taart, Els
gaat ze afhalen en Leen maakt leuke kaartjes, ook op facebook wordt dit vermeld.
● 24/10/2018 grootouderfeest kleuters (op verplaatsing)
● 17 & 18/11/2018: spaghettidagen (oudercomité helpt de juffen achter de schermen)
● 30/11/2018: sint op school (oudercomité zorgt voor traktatie)
● Clown of goochelaar tijdens kerstbrunch of op een ander moment zodat leerkrachten bij hun
kinderen kunnen blijven. (Els zoekt dit uit)
● 25/01/2019: terugkomst sneeuwklassers (oudercomité zorgt voor drank voor de wachtende
ouders)
● 2/2019: Tremelo zingt (oudercomité helpt de juffen)
● 1/3/2019: carnaval (oudercomité zorgt voor cake)
● 29/30/31 maart 2019: vernissage Clem Van Leemputten (werkgroep Begga, Els, Adriano)
● 5/4/2019: Pasen (traktatie door het oudercomité)
● 19/4/2019: secretaressedag
● 18 en 19/5 processie bedevaarders, Begga en team voorzien eten en drinken voor stappers
die passeren
● 25/5/2019: opendeurdag (oudercomité staat aan de drankstand)
● 20/6/2019: dag van schoolpersoneel (traktatie door het oudercomité)
wafelverkoop: (iedere leerkracht wordt via smartschool op de hoogte gebracht)
briefjes mee met kinderen +/- 15/2/2019
briefjes binnen: 15/3/2019
Bestelling doorgeven: 18/3/2019
levering wafels: 25/3/2019
uitdeling wafels: 26/3/2019 (oudercontact)
Nancy informeert naar de prijzen
reclame-onderleggers: Eerst informeren bij ouders van kinderen en vervolgens aanvullen met
sponsors van de vorige jaren.
Tremelo zingt: Dit schooljaar meer reclame maken. Juiste datum wordt nog afgesproken, Tom en
Bart kijken na welke datum hun (the band) het beste past. Misschien op een zaterdag in plaats van
vrijdagavond.
Versiering schoolpoort: Fluovestjes aan ingang poort? Begga informeert bij gemeente of dit mag.
Begga nam intussen ook even contact met Bert De Wit ivm. de fluo hesjes aan de straat. Hij wil hierover
graag een mailtje ontvangen, gericht aan het schepencollege met een aanvraag. Indien er iets gehangen
wordt aan openbare gebouwen en dergelijke dient dit aangevraagd te worden. Blijkbaar zou het kunnen
indien het gaat over een tijdelijk initiatief.
Vanuit het oudercomité zullen we hier een mail voor sturen.
Prijzen fluovestjes opvragen voor een veiliger verkeer. Logo Damiaanschool 50 jaar.
Adriano doet hier navraag voor.
Tips voor volgend schooljaar: tijdig (voor 14/9) inschrijven voor www.helmopfluotop.be Dit
schooljaar zijn we te laat.
Andere mogelijke voorstellen zijn: Paasontbijt, rommelmarkt,... dit kan eventueel volgend
schooljaar

6. VARIA
Nancy vraagt aan Begga hoeveel kinderen een allergie hebben voor de bestelling van de traktaties.
Alle fiches waren nog niet binnen. Begga laat dit nog weten aan Nancy
Begga geeft aan de hand van de nieuwe site van de school een tekst over het oudercomité ter
nazicht. Els bekijkt dit samen met Leen.
Leen: Zijn er genoeg autostoeltjes voor de kleuters? Begga doet navraag bij de juffen.
Oudercomité of ouderraad? Wordt nog verder bekeken
Veerle: aanpassing volmachtdragers KBC nodig? Els Dewolf spreekt af met Els Van Gucht (vorige
voorzitter).
Volgende vergadering op maandag 5 november 2018 om 20 uur. (en dus niet op 15/10 zoals
eerder gecommuniceerd)

