Verslag Oudercomité Edugo Sint-Vincentius 21/02/2017
Aanwezig: Veerle DP, Marleen DS, juf Ann, Nancy, Vincent, juf Aagje, juf Marinka, Veerle B., Katy, Mandy,
Jolanda, Hans, Sophie, Olivier, Jeroen, Els, Els, Karen, juf Evelien, juf Laure, juf Els, Joachim, Erika, Valerie,
Mandy, My-Phuong
Verontschuldigd: Stephanie, Ann, Lien, Olivier Mollé, Tamara, Mieke

1 Opening
Veerle opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2 Installatie nieuw bestuur
Op het nieuwjaarsfeestje op 28 januari 2017 werd bekend gemaakt wie de leden van het bestuur zullen zijn:
Veerle (voorzitter), Katy (penningmeester), Valerie, Joachim en My-Phuong. De vraag wordt gesteld of er
nog andere kandidaten geïnteresseerd zijn om in te stappen in het bestuur. Er zijn geen nieuwe kandidaten.
Het nieuwe bestuur van de ouderraad wordt voorgesteld en goedgekeurd.
Met het nieuwe bestuur van de ouderraad willen we het pedagogische project van de school ondersteunen.
In de eerste plaats door een spreekbuis te zijn van de ouders, te helpen met mensen en als laatste te helpen
met middelen. Dus meer zijn dan enkel activiteiten organiseren.
We zouden graag nagaan wat er leeft bij de ouders. Door middel van een enquëte willen we graag te weten
komen wat ze verwachten van de ouderraad.
Door de ouderraad opnieuw voor te stellen aan de ouders (misschien e-mail of flyer) en duidelijk te maken
dat er nog andere kanalen zijn om ons te bereiken o.a. via het emailadres. Zo kunnen varia punten worden
doorgestuurd, die dan na bespreking met het bestuur en directie kunnen voorgelegd worden op de
volgende vergadering.
Via Facebook willen we de mensen op de hoogte houden en warm maken voor de activiteiten.
Op de tweede plaats blijft het organiseren van feesten ook belangrijk. We blijven de school helpen met
helpers en met middelen.
We zouden graag de ouderraad willen voorstellen aan de ouders van nieuwe leerlingen eventueel door ze
een fluovestje van Edugo (met folder ouderraad ) te overhandigen voor hun kind(eren).
Actiepunten:

tekst voor flyer/e-mail opmaken + mailadres ouderraad nogmaals doorgeven
vragen voor enquête opstellen via werkgroep
Facebook ouderraad meer promoten
nagaan kostprijs aankoop en drukken fluovestjes

3 Verslag vorige vergadering
Er is een mooie winst gemaakt op de kaas- en wijnavond, iets minder dan vorig jaar maar nog steeds in
dezelfde lijn. De act was bijvoorbeeld iets duurder. Er is iets minder opbrengst dan vorig jaar, maar blijft
een beetje in dezelfde lijn. 35% van de opbrengst zal naar de school worden overgeschreven.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
4 Schoolfeest 2017
Waarschijnlijk zal dit jaar nog voor een laatste keer het schoolfeest volgens het oude concept zijn (tent en
bbq enz.).
Voor de laatste keer (staat nog niet 100% vast) wordt er een sponsortocht georganiseerd om de tent te
financieren. Er kan hiervoor een doodle worden opgemaakt voor alle zaterdagen van maart om te zien wie
er wil meedoen met de sponsortocht en te reageren tegen een einddatum.

We zouden graag via verschillende werkgroepen het schoolfeest en andere activiteiten organiseren. Het
schoolfeest zit momenteel op zijn limiet en het wordt ook steeds moeilijker om helpers te vinden. Spanning
tijdens optredens en de tafelbezetting. Er is nog steeds niets uitgesloten, we zouden graag een werkgroep
oprichten zodat iedereen kan brainstormen en de pro’s en contra’s kunnen voorgelegd worden. Voorbeeld
feest in het park of elders. Verschillende activiteiten tegelijkertijd, zodanig dat niet iedereen zich moet
fixeren op een podium en zo. Ook rekening houden met broertjes en zusjes die dan niet tegelijktijd moeten
optreden. Eten via traiteur, dus de winstmarge is ook vrij beperkt.
5 Werkgroep vernieuwing schoolfeest
Op het vorig verslag hebben Hans, Yolanda, Vincent, Olivier, My-Phuong, Joachim, Tamara zich kandidaat
gesteld. We zouden graag hebben dat er twee leerkrachten zich ook gaan aansluiten tot de werkgroep.
Donderdag 23 februari is een vergadering met de leerkrachten en zal dit worden aangekaart.
Tegen volgend schoolfeest zou er al moeten geweten zijn wat het concept voor schoolfeest 2018 zal zijn.
(vb. tent)
Actiepunten:

- graag 2 leerkrachten die zich aansluiten bij de werkgroep: juf Laure, meester Jan,
juf Katia, juf Marinka, juf Els, juf Tine, juf Jolien, juf Aagje, juf Ellen,...

- al eens brainstormen over nieuw concept
6 Eerste communie
De eerste communie gaat door op 20 mei.
Er zijn 5 helpers nodig, waarvan twee voor de hapjes. Hans, Jeroen, Yolanda, Katy, Veerle B en Karen stellen
zich kandidaat.
Er zijn dit jaar niet zo veel communicanten, maar de vraag is gesteld om de receptie voor de eerste
communie open te trekken naar alle eerste leerjaars. Iedereen is vrij om al dan niet te komen.
Er is gestemd en goedgekeurd.
De receptie begint om 15.45 u. tot 17.30 u.
Besluit:

- Receptie van communie op 20 mei wordt opengetrokken naar alle eerstejaars.
- Er zijn vijf helpers nodig.
- Strookje voor de receptie wordt uitgedeeld aan alle eerstejaars.

7 Verzekering
Infoavond op 09 februari georganiseerd door VCOV in verband met de verzekering op evenementen.
Er werd nogmaals uitgelegd wat het verschil is tussen een ouderraad en een oudercomité.
Een ouderraad valt volledig onder de school. Alles wordt georganiseerd samen met de school. Ouderraad
wordt bepaald via het huishoudelijk reglement . De ouderraad mag ouders uit de ouderraad aanduiden om
in de schoolraad te zitten. De ouderraad valt onder de verzekeringspolis van de school.
De rekening van de ouderraad komt in de boekhouding van de school.
Een oudercomité heeft geen decretale verankering, d.w.z. dat de rechten en plichten niet bij wet zijn
vastgelegd. Een oudercomité maakt geen deel uit van de school. Het statuut van een oudercomité is een
feitelijke vereniging, dat betekent dat de groep in de praktijk bestaat, maar juridisch niet. De school is
verplicht om de middelen die ze via het comité ontvangen op te nemen in de boekhouding.
Wij zijn een oudercomité. My-Phuong zal contact opnemen met Justitiehuis en met Dirk Boesman om meer
te weten te komen betreffende aansprakelijkheid en verzekering. Katy gaat het ook eens navragen op haar
werk.

De school is verzekerd via IC Verzekering.
We zijn goed verzekerd. Iedereen die in opdracht van de schoolactiviteiten uitvoert, is verzekerd via de
schoolverzekering: ouderraad, vrijwilligers; zelfs deelnemers aan de activiteiten.
De schoolpolis dekt het schoolleven, zowel schoolse en naschoolse activiteiten, zelfs buiten de
schoolmuren.
Indien er materiaal gehuurd wordt, doe dit steeds op naam van de school en sluit indien nodig een extra
tijdelijke verzekering. De school moet ook steeds op de hoogte zijn van georganiseerde activiteiten en op de
affiche moet steeds de naam van de school vermeld staan.
Indien nodig een vrijwilligerslijst bijhouden, kan steeds worden opgevraagd worden door de verzekering.
(de namen op takenlijst)
IC Verzekeringen heeft in de polis ook een vrijwilligersverzekering d.w.z. de vrijwilligers worden vergoed op
basis van arbeidsongevallenverzekering.
Wanneer er een fuif of dergelijke wordt georganiseerd en er wordt een zaal gehuurd, steeds nazien dat er
afstand verhaal in het huurcontract staat. De verhuurder of de brandverzekeraar kan dan nooit eventuele
schade op de huurder verhalen.
Als je een tent huurt, kijk of er brand- en stormverzekering in het contract zit. Indien niet,
verzekeringsmakelaar tijdig contacteren voor een tijdelijke verzekering af te sluiten.
Blijkbaar is het toch niet zo evident om een tent te verzekeringen. Vincent kaart aan dat de tent gekeurd
dient te worden en dat dat niet zo evident is met de huidige opstelling. De breedte van de uitgang moet dan
ook aan de norm voldoen afhankelijk van de bezetting. Indien het niet verzekerbaar is, is het veiligst dat bij
noodweer de activiteit wordt afgelast.
My-Phuong neemt contact op met Dirk Boesman van IC Verzekeringen om te horen of de tent kan
verzekerd worden.
8 Varia punten
De leerkrachten worden bedankt voor het organiseren van het nieuwjaarsfeestje op 28 januari. Het feestje
werd mooi ingekleed en de desserten waren heel lekker.
De schoolfuif wordt nogmaals gepromoot. Schoolfuif gaat door op 25 maart vanaf 21 uur in OCO. Wordt nu
voor de vijfde maal georganiseerd.
Nieuw bestuur wordt gefeliciteerd met hun eerste vergadering. Oud bestuur wordt ook bedankt voor hun
inspanningen de afgelopen jaren.
De vraag wordt gesteld waarom er hier geen kampen worden georganiseerd maar allemaal in Lourdes. Het
is niet mogelijk aangezien er te weinig vraag is en financieel niet haalbaar. Er gaan in verhouding veel meer
kinderen van Lourdes op kamp dan van onze school.
Kleuterturnen gaat hier wel door, maar is van een andere vereniging.
De fietsen zullen achteraan verplaatst worden vanaf maandag 13 maart. Dus niet direct na de
krokusvakantie zoals besproken op deze vergadering, aangezien er nog een fietsvaardigheidsproject
‘meester op de fiets’ wordt voorzien en dat de ruimte achteraan de turnzaal dan nog volledig nodig zal zijn.
De vraag wordt ook gesteld of er al vroeger Franse les kan gegeven worden dan vanaf het vijfde leerjaar.
Dat is meer item dat op de schoolraad besproken wordt.

Op donderdag 16 februari was er overal opstropping en kon de opvang niet bereikt worden. Een vast
nummer plaatsen is niet mogelijk. Er wordt gekeken naar een alternatie: de juffen zijn bereikbaar via de
gsm, gsm-nummers werden aan alle ouders doorgegeven.
Er dient een nieuwe vertegenwoordiger worden aangesteld voor de schoolraad. Sandy De Bruycker was
voorzitter van de schoolraad, maar hij heeft zijn ontslag ingediend. Voor elke vestiging is er één
vertegenwoordiging van de ouders.
Sint-Bernadette heeft geen vertegenwoordiger en daarom dienen er twee vertegenwoordigers te worden
aangesteld. Nancy is er één van en er zou nog een afvaardiging van Sint-Vincentius moeten komen.
Er zijn drie vergaderingen op een schooljaar. Het reglement wordt overlopen, aantal leerlingen en
opmerkingen kunnen daar ook worden aangekaart. De visie van de school kan daar besproken worden en
bijvoorbeeld al dan niet extra Franse les.
Hier kunnen ouders met het schoolbestuur overleggen.
Er zit daar ook een afvaardiging van de lokale gemeenschap (Kathy is voor onze school en Jan De Meester is
voor Sint-Bernadette) voor de twee vestigingen en afvaardiging van de leerkrachten en het schoolbestuur.
Kandidatuur is voor alle ouders, maar best iemand die een band heeft met het ouderraad voor de goede
werking.
Volgende vergadering is op 7 maart. Het effectief ontslag zal dan worden voorgelegd. De laatste vergadering
is dan eind juni. Tegen dan moeten de verkiezingen al achter de rug zijn, zodat heel de procedure van
aanvaarding op de schoolraad kan gebeuren. Vóór 1 april moet gekend zijn wie de nieuwe
vertegenwoordiger zal zijn. De verkiezing moet vanuit het schoolbestuur gebeuren.
Joachim heeft ons allen getrakteerd op tiramisu. Het was super lekker. Hartelijk dank hiervoor.
9 Data volgende vergadering
Volgende ouderraad zal plaatsvinden op donderdag 4 mei om 20.00 u.
Belangrijke data:
zaterdag 25 maart: Old school party
zaterdag 13 mei: plechtige communie
zaterdag 20 mei: eerste communie
zondag 11 juni: schoolfeest
donderdag 29 juni: afscheid zesdejaars

