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•
•
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Verslag vorige vergadering
Investeringen OC: schooljaar 2017-2018
Werkgroep Halloween: stand van zaken
Info Schoolbestuur/Schoolraad
Tafelronde
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20.30 – 20.45
20.45 – 21.05
21.05 – 21.15
21.15 – 21.20
21.20 – 22.30

1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van vorige vergadering werd goedgekeurd.
Grootouderfeest
De brief i.v.m. het grootouderfeest werd reeds meegegeven met de kinderen. Natasja
R. heeft de organisatie verder onder controle.
Schoolbal
De werkgroep is voor de 1ste maal bijeengekomen. Een editie op poten zetten tegen
november 2017 is niet realiseerbaar. De werkgroep denkt aan ofwel april 2018 ofwel
november 2018. Het concept zal verder worden bekeken en uitgewerkt, alsook de
zoektocht naar een geschikte locatie is gestart.
Poortjes
Filip C. bracht de gemeente opnieuw op de hoogte van de poorten problematiek.
Op Twee Dreven werd er wel al een bijkomend slot geplaatst.
Putten Burgemeesterstraat
De putten zullen worden meegenomen bij de aanleg van de parking / tuin naast de
school. De gemeente gaf hiervoor geen specifieke deadline.

2.

INVESTERINGEN OC: SCHOOLJAAR 2017 – 2018

•

De iPads en hoesjes voor Twee Dreven werden besteld.

•

Werner DK heeft het ontwerp voor een muurtekening Keith Haring klaar. De
realisatie zou komen op ong. 500 EUR.

•

Ook het ontwerp voor het kasteelmuurtje rond de toiletjes bij de turnzaal heeft
Werner DK klaar. Dit komt neer op ong. 200 EUR.

•

Tegels speelplaats rond speeltuig: dit wordt geraamd op ong. 2250 EUR. Het
weghalen van de oude tegels en de voorbereidende werken zouden kunnen
worden gedaan door de technische dienst van de gemeente.

•

Fluohesjes: deze zijn besteld.

•

Dolfje weerwolfje: een nieuwe musical in Bredene. Het OC trakteert de leerlingen
op een voorstelling op 4 mei 2018. De traditionele kerstfilm zelf wordt een DVDvertoning in de refter.

•

Basketringen: ong. 100 EUR/stuk.
 Stijn H. vond dat de basketringen op een zekere afstand van de muur
geplaatst moeten worden. Eventueel op statief?
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•

CWXRM-project1 (ComingWorldRememberMe)
Het
ComingWorldRememberMe-project
kadert
in
een
grootschalig
herinneringsproject Gone West/Reflections on The Great War van vzw Kunst en
kunstenaar Koen Vanmechelen. De ambitie van dit kunstproject is om 600 000
beeldjes samen te brengen in de grote land art installatie CWRM van Koen
Vanmechelen op de frontzone in Ieper in 2018. Elke WOI-gesneuvelde op
Belgische bodem wordt herdacht met één beeldje.
Tegelijk steunt het project ook kinderen die vandaag het slachtoffer zijn van
oorlogssituaties.
Ook onze school/gemeente doet mee!
In de week van 13 november 2017 komt een mobiel atelier naar de Oase. In het
atelier worden de kinderen begeleid bij het maken van het beeldje. Het
deelnemende kind wordt dan ook peter of meter van dit uniek project. Een peterof meterschap kost 5 euro (waarvan de helft naar het goede doel gaat en de
andere helft naar het kunstproject). Men krijgt dan een gepersonaliseerd
certificaat, met de naam van het kind en de naam van een slachtoffer.
Volgens OC kan de deelnemende kost van 5 EUR aan de ouders aangerekend
worden.

•

Verteltheater in de plantenbak
Peter Van de Velde gaf een korte uiteenzetting met enkele mogelijkheden voor de
plantenbak (tribune met betonnen traptreden, overkapping met zeil). Het gaf het
OC een “out-of-the-box”-inzicht waarop verder kan gewerkt worden.

3.

WERKGROEP HALLOWEEN: STAND VAN ZAKEN

Het parcours is klaar en er zijn zo’n 6-tal schrikposten voorzien.
Er werd geopteerd om dit schooljaar een mobiel frietkot te laten komen tussen 19u en
21u (ong. 300 EUR), alsook hotdogs te serveren.
Er wordt vooral nog hulp gezocht voor:
- De opbouw op zaterdagmiddag vanaf 13u
- Hot-dogs vanaf 20u
Werner DK, Steve H., Stijn H., Christophe G. en Peter VDV gaven zich op voor de
opkuis achteraf.

4.

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

Voorstelling bibliotheek
Directrice Els gaf een voorstelling hoe de nieuwe bibliotheek er zou uitzien en hoe die
zou geïntegreerd worden in het nieuwe schoolproject.
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http://www.comingworldrememberme.be/

3

5.

TAFELRONDE

Materiaalmeester
Charlotte D. is aan haar laatste jaar als materiaalmeester bezig. Er wordt gezocht
naar een kandidaat-opvolger die eventueel dit schooljaar al de knepen van het
vak wil leren.

Frietjesdag
Directrice Els moet de datum nog bevestigen.
Greenpeace-project
“Mijn lucht, mijn school” is een project van Greenpeace om de luchtkwaliteit op school
te meten. Onze school heeft zich ingeschreven, maar we weten pas op 16 oktober 2017
of we geselecteerd zijn.
Boekje Deurle
N.a.v. van het boekje van de gemeenteschool Deurle dat werd rondgedeeld in
postbussen van onze gemeente, informeerde Stijn H. of onze school ook niet zo’n
boekje kon maken. Er werd besproken dat dit niet haalbaar zou zijn.
Toiletten meisjes
Er werd opnieuw melding gemaakt dat de toiletten van de meisjes niet proper zouden
zijn / onfris zouden ruiken. Directrice Els zal er opnieuw op toezien.

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017 om 20u30
AFDELING LATEM

Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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