BAWAT: het oudercomité van de OLVP Watermolendreef
VERSLAG Vergadering 14 januari 2020 - 20u
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Els Jooris
Nouzha Chetouani
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Tommy Van der Stoelen
Jeroen Van Cotthem
Annelies Belon
Tine Van Acker
Nikolaas Arts
Bert De Laet

1. Woordje van de directeur
✓ Klimaatgezonde speelplaats
o Werkgroep komt geregeld samen, vertegenwoordiging van directie, leerkrachten, ouders
en oudercomité
o Visie van de leerkrachten: 3 elementen staan centraal: beweging – rust – groen/natuur
o Timing:
▪ 27/04: vlekkenplan met werkgroep ism landschapsbureau
▪ Reeds in juli en augustus eerste ingrepen
o Op de planning:
▪ Fietstocht met ouders langs ‘groene’ plekken in Sint-Niklaas
▪ Online bevraging van ouders
▪ Oproep aan ouders die kunnen / willen helpen bij realisaties
• Wordt stappenplan, niet alles worden gelijktijdig gerealiseerd
o Nodig: oplijsting door OC wat noodzakelijk is (qua infrastructuur / ruimte) voor organisatie
van activiteiten zoals eetfestijn en schoolfeest
▪ Opdracht voor leden van Feestcomité
✓ Doorlichting van de school
o Vorige doorlichting reeds 10 jaar geleden
o Wat?
▪ Aanwezigheid tijdens lessen
▪ Rondleiding door leerlingen kinderparlement
▪ Gesprekken met ouders (zeer divers: ouders van kleuters, lagere schoolkinderen,
allochtone afkomst, … ) en gesprekken met kinderen
▪ …
o School zeer benieuwd naar resultaten:
▪ Werk te doen? Mee aan de slag gaan in de toekomst
o Terugkoppeling op volgende OC-vergadering
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Evaluatie Winterdrink
Iedereen zeer positief
Slecht weer = spijtig
Muziek:
o Zeer leuk
o Slechts 1 muziekstuk ipv 2 (owv weer)
o Volgende keer: geluid versterken
Vuurkorf: steeds grote aantrekkingsfactor
Aanbod:
o Chocomelk: op
o Gluhwein
o Soep en brood:
▪ Zeer lekkere soep
▪ Niet evident om grote potten te ontdooien, vraag om volgende keer in kleinere
potten in te vriezen
▪ Brood ook zeer gegeerd
• Kiezen voor kleinere stukken?
▪ Alles op!
▪ Geen stenen kopjes maar kiezen voor wegwerpbekers
• Excuses voor het milieu
• Maar: niet haalbaar om alles af te wassen, kans op brokken
Vrije bijdrage: meer dan € 300 ingezameld
Tekenfund:
o Twee goede doelen: Bonangana en heraanleg speelplaats
o Commerciële partner
o Meer dan € 1500 ingezameld voor elk goed doel
o Geen actie die elk jaar zal plaatsvinden, misschien opnieuw binnen een aantal jaren
o Volgend schooljaar opnieuw een kleinschalige actie

3. Verkoop wafeltjes en …
✓ Chocolade hartjes zijn niet meer verkrijgbaar
✓ Gekozen voor paaseitjes
o Aankoopprijs per kilo ongeveer even duur als hartjes – winstmarge is dezelfde
o Leverancier uit Lokeren
o Mengeling van 5 verschillende soorten
o Verkoop: zakjes van 250 gram (ongeveer 25 stuks)
o Zelf nog in zakjes te steken – net zoals bij de hartjes, gaat redelijk vlot
✓ Blijvend: verkoop van vanillewafels, chocoladewafels en frangipane
o Gekozen voor losse stuks, niet individueel verpakt
✓ Alles verkopen aan dezelfde prijs
o €6
o Geen korting bij grotere aankopen, zorgde vorig jaar voor heel wat verwarring
✓ Timing:
o Owv Paaseitjes: richten naar Pasen en niet naar Valentijn
o Do 26/03 klaarzetten van bestellingen
o Vrij 27/03 meegeven van bestellingen
4. Voorbereiding schoolfeest
✓ Cyclus: optreden lager school, optreden kleuters, opendeurdag: dit jaar opendeurdag met oa
raadsels en spelenmarkt
✓ Vrij podium?
o Vraag naar optreden van de Molteni’s
o Optreden van de eigen kidsband
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▪ Kinderen van 5de en 6de leerjaar
▪ Naar aanleiding van jaarthema ‘content met mijn talent’
▪ (her)schrijven zelf nummer, spelen dit nummer en zingen zelf de tekst
▪ Niet evident, want verschillende niveau’s
o Oproep naar kandidaten voor vrij podium?
o Praktisch:
▪ Nood aan een podium? Waar huren? Sofie vraagt na bij de stad of groot podium
kan geleverd worden (kan vrachtwagen vlot op de speelplaats rijden?)
▪ Nood aan ander elektronisch materiaal?
✓ Volgend jaar: concept herbekijken met heraanleg van de speelplaats
5. Terugkoppeling verkeerswerkgroep
✓ Speculoosverkoop:
o Recordverkoop, meer dan 800 bestellingen
o Organisatie van een ‘winkeltje’ voor ophalen van de bestellingen:
▪ Verliep zeer vlot, iedereen zeer enthousiast
▪ Wel veel werk en extra administratie
▪ Te bekijken naar volgend jaar toe
✓ Fiets- en voetgangersexamen op vrijdag 08/05
o Oproep naar helpende handen: ouders / grootouders / …
✓ Veel vragen / opmerkingen over parkeergebeuren in de straat
o Klachten:
▪ Kinderen fietsen op het voetpad (maar: wettelijk mogelijk: regels!)
▪ Auto’s die keren in de straat
▪ …
o Nog steeds zoekend naar oplossingen
6. Varia
✓ Plannen zwembad
o Omwonenden hebben een uitnodiging gekregen voor een inspraaktraject
o Vanuit de school zijn er bezorgdheden. Vraag gesteld om reeds voor het inspraaktraject
start in gesprek te gaan .
o Maar, de mobiliteitstoets moet nog gebeuren. Voor hetzelfde geld komt er geen
vergunning.
✓ Uitstappen leerlingen lager onderwijs
o Vaak gebeurt een uitstap met de bus, is er echter geen mogelijkheid om met (oudere)
leerlingen met de trein te reizen?
o Bv 4de leerjaar is op uitstap geweest naar Ieper
o Wordt bekeken
✓ Grootouderfeest:
o In cyclussen, net zoals schoolfeest
o Dit jaar dus geen afzonderlijk grootouderfeest maar alle grootouders zijn uiteraard van
harte welkom op het schoolfeest / opendeurdag op 06/06
✓ Communie:
o Wordt georganiseerd door de Parochie en niet door de school
o Geen receptie op school maar een kleine receptie aansluitend op de viering in de kerk zelf
o Onze school zorgt wel voor de muzikale ondersteuning tijdens de viering. Juf Hilde zal
binnenkort starten met de voorbereidingen van het kinderkoor.
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