OUDERCOMITÉ 1STE GRAAD
VERSLAG VERGADERING – 11/10/2021
AANWEZIG:
VERONTSCHULDIGD:
VERSLAG:

Gwendoline Ornigg, Jan Baekelandt, Jorge Peeters, Inge Polspoel, Nathalie
Rogister, Joris Van Peer, Stijn Vanhove, David Vanreusel
Lars Desmet, Serge Prinsen, Nele Van der Elst, An Willems
Inge Polspoel

BESPROKEN AGENDAPUNTEN
1. Verwelkoming & kennismaking
→ 3 nieuwe leden sluiten zich aan bij de vergadering om kennis te maken met de werking van het OC
1ste graad

2. Directie aan het woord: nieuws uit de school
➔ Dag van de leerkracht
o Dinsdag 5 oktober
o Bedanking van de leerkrachten en de directie voor de traktatie aangeboden vanuit het OC
➔ Bergkamp
o Het bergkamp zal opnieuw georganiseerd kunnen worden
o Locatie: Frankrijk
o Wanneer: 1 tot 11 juli 2022
o Max 120 leerlingen
o Vraag groter dan beschikbare plaatsen. Plaatsen worden toegewezen via loting
o Meer informatie over het bergkamp volgt binnenkort
➔ Dag van de jeugdbeweging
o Vrijdag 22 oktober
o Alle leerlingen mogen in uniform naar school komen
➔ Perioderapport
o Dinsdag 26 oktober : de leerlingen krijgen hun eerste periode-rapport mee naar huis
➔ Veldloop
o Woensdag 27 oktober
o In Haasrode
o Alle leerlingen krijgen bij terugkomst frietjes aangeboden vanuit de school
➔ Prestatieloop
o Vrijdag 29 oktober – Tijdens het 6e en 7e uur
o Estafetteloop per klas
o Op 08/10 en 11/10 konden de leerlingen bonnetjes aankopen voor hotdogs (€1,5)
➔ Oudercontact
o 9 november: voor 1ste helft klassen van 1ste en 2de jaar
o 16 november: voor 2de helft klassen van 1ste en 2de jaar
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➔ Facultatieve vrij dag
o Vrijdag 12 november
➔ Eetdagen
o Geen 2-daags eetfestijn in de zaal omdat een optimale luchtkwaliteit niet gegarandeerd
kan worden
o Formule: take-away
o Opties:
▪ Bestelling vrijdagavond 19 november mee te nemen door de leerlingen naar huis
of via take-away af te halen
▪ Bestelling zaterdagmiddag of -avond 20 november komen afhalen via take-away
➔ Verkeerslessen 1ste jaars
o Gegeven door de Responsible Young Drivers
o Focus op veiligheid in het verkeer als passagier, voetganger en fietser
o Ook aandacht voor het gebruik van smartphone en oortjes in het verkeer
o Gedurende 1 lesuur in november
➔ Grote toetsen kerst
o Leerlingen leggen van 8u30 tot 12u hun toets af en gaan daarna naar huis om te studeren
o Rapportafhaling:
▪ leerlingen komen vrijdag 24 december naar school om hun rapport af te halen
(zonder de ouders). Dit duurt ongeveer een uur. Daarna zijn ze vrij om naar huis
te gaan. Opgelet: er worden om terug naar huis te gaan geen schoolbussen
voorzien. Leerlingen die het openbaar vervoer nemen zullen een reguliere bus
moeten nemen. Uurregeling kan geraadpleegd worden via de website van De Lijn.
▪ Ouders van leerlingen waarbij volgens de school bezorgdheid is rond de behaalde
resultaten zullen donderdag 23 december gecontacteerd worden met de vraag
hun zoon/dochter vrijdag te begeleiden voor de rapportafhaling. Zij worden vanaf
9u30 op afspraak op school verwacht.
▪ De school sluit 24 december om 12u.
➔ Welzijnsproject
o De leerlingen hebben er voor gekozen om vzw Pinocchio te steunen.
o Deze organisatie probeert het leven van kinderen met brandwonden in het ziekenhuis
aangenamer te maken door tal van activiteiten te organiseren.
o Meer informatie hierover wordt nog gedeeld met de ouders.
o Er zullen door de leerlingen 3 actiemiddagen georganiseerd worden om geld in te
zamelen. Laatste activiteit is voorzien op 22 december.

3. Overzicht status financiën
➔ Uitgaven: €50,47 – Traktatie voor dag van de leerkracht – Terugbetaling werd uitgevoerd
➔ Stand rekening 11/10: €208,70
➔ Stand Trooper 11/10: €446
o 21/10 wordt er een storting gedaan vanuit Trooper van €143,45, hiervan wordt €95
doorgestort naar het OC 2de & 3de graad
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4. Update activiteiten/helpen handen
➔ Dag van de leerkracht: Dinsdag 5 oktober 2021
o Met dank aan Elke voor de organisatie van de traktatie
➔ Oudercomités startevent: Zaterdag 16 oktober 2021
o In totaal 19 deelnemers
o Vanuit het OC 1ste graad: Gwendoline, Jorge, Jan, Stijn, David en Inge
➔ Trooper – wenskaarten
o Trooper organiseert tot 11 november een actie waarbij mensen wenskaarten kunnen
aankopen en €3 per pakket is ten voordele van de school.
o Iedereen die een account heeft bij Trooper ontvangt hierover communicatie
o Vanuit het OC gaan we dit niet actief promoten omdat de 1ste graad ook zelf wenskaarten
zal verkopen die gemaakt werden door de leerlingen.
o Het OC houdt volgende acties georganiseerd door Trooper in de gaten en wanneer
geschikt kan er beslist worden om deel te nemen aan de actie.
o Voorstel om rond Black Friday (eind november) nog een communicatie mbt Trooper te
doen aangezien er dan veel online aankopen gedaan worden.
▪ Inge bereidt een communicatie voor en stelt de vraag bij de directie wanneer het
best past in de communicatieplanning van de school om via Smartschool een
bericht naar de ouders hieromtrent te sturen.
➔ Oudercontact
o 9 november: volgende leden van OC 1ste graad zullen drankverdeling voor de leerkrachten
voorzien: Jorge – Inge
o 16 november: volgende leden van OC 1ste graad zullen drankverdeling voor de
leerkrachten voorzien: Gwendoline – Stijn – Nathalie (Rogister)
➔ Eetdagen
o Geen helpende handen gevraagd vanuit het OC
➔ Koekjes-en snoepverkoop
o Suggestie om voor de bestellingen van de 1ste graad 2 afhaalmomenten te voorzien
▪ Woensdag 22 december – tussen 16u en 19u – drive in parking middenschool
▪ Vrijdag 24 december – tussen 8u en 11u – in het gebouw van de school
(rapportafhaling voor de leerlingen)
o Bereiden van de pakketten op vrijdag 17 december of zaterdagvoormiddag 18 december
o Verkoop gaat door als er zich voldoende leden kunnen vrijmaken om een handje te komen
toesteken
➔ Don Bosco Quiz 1ste graad
o Er werd beslist om de quiz op zaterdag 5 februari 2022 te laten doorgaan.
o Er moet een kerngroep gevormd worden om de voorbereidingen te doen: prijzen
inzamelen bij de lokale handelaars, communicatie voorbereiden (smartschool,
invulformulieren, drankbestelbonnen,…).
o Draaiboek van vorige editie is beschikbaar.
o Vraag naar de leden om de dag van de quiz mee te helpen indien mogelijk (bar, verdeling
in de zaal, ophalen van invulformulieren, kassa, jury,..).
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o

Er moet een aanvraag ingediend worden bij de gemeente. Inge checkt hiervoor met de
gemeente.

5. Varia
➔ The social dilemma – suggestie onderwerp thema-avond
o Voor dit schooljaar is de gastspreekster al bevestigd, Sarah Van Gysegem
(opvoedingscoach bij de Gezinsbond).
o Denkpiste om de thema-avond volgend schooljaar wat interactiever te maken met
meerder gastsprekers rond specifiek onderwerp.
o Thema-avond gaat door op donderdag 10 februari 2022.
o Wordt samen met het OC van 2de en 3de georganiseerd.
o Helpende handen: enkele mensen voor de bar en iemand aan de kassa
➔ Website – Rubriek Oudercomité
o Tegen 15/10 zou vernieuwde website van de school online zijn.
o Inge neemt nog contact op met de communicatieverantwoordelijke van de school om de
verslagen van het OC online te laten zetten.
➔ Schoolraad
o Stijn is lid van de schoolraad
o 3 keer per jaar komt de schoolraad samen
o Stijn zal het OC 1ste graad informeren over de vergadering wanneer deze heeft plaats
gevonden.
➔ Traktaties vanuit de school
o Vraag van ouder om bij traktaties vanuit de school rekening te willen houden met
leerlingen met bv diabetes. Graag voor hen ook iets te voorzien in de mate van het
mogelijke.
o De directie heeft hier begrip voor en zal hier rekening mee houden.
➔ Volgende vergadering
o Maandag 29 november 20u (gemeenschappelijk met OC 2de & 3de graad)
o Alle leden worden hiervoor uitgenodigd
o Agenda volgt nog
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