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1. Overlopen OC 3






Plan van PR Team om Facebookpagina in de kijker te zetten: voorstel was om een
sticker met QR-code te maken maar dat is te duur. Goedkoper alternatief wordt
gezocht. Directeur Koen stelt dat hij op een ICT-werkdag voor scholen een cursus
gaat volgen om de “nieuwe” technologieën te gebruiken voor communicatie. Hij
is bereid om de opgedane kennis met het OC te delen.
Wafel: de verkoop van dit jaar zal in de buurt van het record van twee jaar gelden
vallen. Bedankt alvast aan een ieder die bijgedragen heeft tot het succes!!
Herfstfeest: naar aanleiding van het groot succes van het herfstfeest van 2017 zal
hetzelfde concept voor 2018 herhaald worden.
Fotograaf: er werden redelijk veel klachten ontvangen. Deze klachten betroffen
vooral de kwaliteit van de foto’s, maar ook de organisatie met de fotonummering
op school was niet top. Volgend jaar zal al zeker voor een andere fotograaf
gekozen worden.

2. Stand van Zaken Speelplaats
 Openbare aanbesteding voor nieuwbouw wordt volgende week uitgeschreven
 Speelplaats: voor de plaatsing van de speeltuigen op de speelplaats 3-4-5-6 heeft
het Gemeentebestuur nog bijkomende informatie ivm waterinsijpeling gevraagd.
Het Gemeentebestuur heeft laten weten dat ze voor 28 april 2018 een antwoord
zullen geven.
 Ondertussen zullen er ook banken besteld worden
3. Camera’s School
De scholengemeenschap heeft de oude telefooncentrales veranderd naar één centrale
VOiP voor alle scholen van de scholengemeenschap. In alle ruimtes/klaslokalen van
deze scholen staat nu ook een telefoontoestel teneinde de leerkrachten toe te laten te
bellen voor hulp, interne communicatie en in geval van brand.
Tegelijkertijd worden ook camera’s geplaatst ter beveiliging van de schoolterreinen.
Deze camera’s zullen zowel tijdens als na de schooluren werken, en dit niet ter controle
van leerlingen, leerkrachten, ouders, … maar ten behoeve van de veiligheid van de
school.
4. Planning Wafelverdeling


Dinsdag 7:00
o Peter
o Jo







o Rudy
o Kristiaan
Dinsdag 14:45 – 16:30:
o Ann
o Bram (Man van Charie)
o Rudy
Dinsdag 16:30 – 18:00
o Rudy
o Joris
o Kristiaan
Woensdag 12:00 – 13:30
o Frederik
o Nils
o Christoph

5. Voorzitterschap
De enige kandidaten zijn Nils-Anja-Kristiaan. De voorzitter zal beginnen met hen meer
te betrekken bij zijn taken om alzo een vlotte overgang te verzekeren.
6. Verkeer
De huidige verkeerssituatie (stukje één-richting in de Prinsenstraat) zal behouden
blijven. Tevens zal de controle van de politie ook behouden blijven want blijkbaar
hebben sommige chauffeurs nog steeds moeite met het zien van de aangebrachte
verkeersborden.
7. Varia
•
Ommegang op 13 mei: er wordt gevraagd of het mogelijk zou zijn om de vraag
naar vrijwilligers voor de Ommegang te publiceren op de Facebookpagina van de school
en het OC.
=> vraag goedgekeurd
•
Gescheiden ouders: Er wordt gevraagd of het mogelijk is om alle informatie die
meegegeven wordt met de kindjes in de boekentassen ook online te zetten. Het is
belangrijk om weten dat alle informatie opvraagbaar is via de school. De belangrijkste
informatie is steeds beschikbaar op de website. Tevens wordt veel informatie verspreid
via de mailing van de school. Inschrijven op deze lijst kan ook al helpen. Het inscannen
en mailen van kleinere berichtjes die met de schooltas worden meegegeven, is praktisch
niet mogelijk. Wie nog geen mailing ontvangt kan best zijn mailadres bezorgen op het
secretariaat.
•
Nieuwe Ad-Valvas: er wordt gekeken naar vervanging van de huidige borden aan
de poort aangezien deze aan vervanging toe zijn.
•
Op vraag of er eventueel nog plaats is voor nieuwe OC-leden wordt geantwoord
dat nieuwe leden altijd welkom zijn.
•
Nieuw facturatiesysteem van de school: sommige ouders krijgen rappels voor
rekeningen die ze niet ontvangen hebben per mail. Directeur Koen vraagt om zulke
gevallen te melden aangezien dit kan wijzen op fouten in het nieuwe facturatie-systeem.

•
Carnavalsstoet: normaal gezien levert Feryn steeds 3 geluidswagens voor de
carnavalsstoet. Dit jaar zijn er echter maar 2 beschikbaar. Er wordt nog in allerijl
gezocht naar 1 extra geluidswagen.
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