Oudervereniging – verslag vergadering 2 oktober 2012

Aanwezigen : Marleen, Anne, Geneviève, Micha, Pascale, Marika, Karen, Joseph, Alain
Nieuwe leden en helpende handen:



We verwelkomen als lid Alain Voet.
We verwelkomen ook de helpende handen: Lieve Wouters, Jet De Laet, Linda Van
Stappen, Anne Roussel, Dominiek Verbist, Erik De Smedt en Sandy.

Korte toelichting van het Huishoudelijk Reglement van de oudervereniging. (Marleen Dierickx). Dit
document ontvangen jullie per mail.
Verkiezing bestuur





We nemen afscheid van Marleen Dierickx als penningmeester. Haar zoon is
afgestudeerd en zij moet vervolgens de oudervereniging verlaten. We danken haar graag
nog eens voor haar inzet en raad tijdens het schooljaar 2011-2012.
Joseph Janssens neemt de taak van penningmeester op zich.
Blijven aan boord: Anne Hennebel als penningmeester, Annik Torfs als ondervoorzitster
en secretaris, Geneviève Peten als voorzitster.

Schoolraad: de procedure voor kandidaatstelling is voorzien ergens tussen dec 2012 en april 2013.
Dit loopt via de school en zij brengt ons op de hoogte.
Besteding opbrengsten evenementen






Vorig jaar planden we te sparen voor zitmeubels op de speelplaats. Er is echter ook
vraag naar een informatieve avond over pubers. We bekijken nu of we een goede
spreker en gepaste datum kunnen vinden. De avond zou interessant kunnen zijn voor
alle leerjaren. Inkom is gratis. Tijdens de pauze betalende KAM-bar.
Op het einde van het schooljaar bespreken we in wat we nog kunnen investeren.
Tips & prijzen voor weerbestendig, modulair, kind&pubervriendelijke zitmeubels zijn
welkom.
Stand KAM-rekening: 273,04 euro

Anti-pestbeleid op school
Wat doet de school omtrent pesten? Tijdens de zedenleer komt dit thema in elk jaar jaarlijks aan bod.
Leerkrachten houden een oogje in het zeil en zijn zich ervan bewust. De school maakt gebruik van de
NO BLAME methode die wetenschappelijk onderbouwd is en een vaste procedure heeft.
Is er een vertrouwenspersoon? Leerlingen kunnen terecht bij leerlingbegeleiding (eigen of van andere
graad) of bij een leerkracht waarbij die zich goed voelt. Dhr Magerman en Cooremans hebben
opleidingen genoten ivm faalangst, pesten, …
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Is er een ideeënbus, (pestbus), meldbus? Er hangt een groene bus in de gang maar die is een beetje
uit gebruik geraakt. Marika Suetens vertelt dat er vroeger over “groene oren” gesproken werd. Dit zijn
groene meldbriefjes die in die bus terechtkomen. Zij wil dit na de herfstvakantie terug activeren. De
kerst en examenperiode is dikwijls een zwarte periode voor kinderen die zich niet goed in hun vel
voelen, faalangst hebben . Dit zou een aanzet kunnen zijn om te vragen om toch met iemand te
kunnen praten. Dit met een leerkracht naar keuze. Enkel de directrice ontvangt deze briefjes en geeft
dit door aan betrokken (op briefje vermelde) leerkracht.
Activiteit: oudercontact = KAM-ouderbar
 Datum donderdag 25 oktober vanaf 17u






Ouders kunnen vanaf 17u inschrijven voor het oudercontact. Om 18u starten de gesprekken.
De oudervereniging zal soep en croque-monsieurs voorzien voor de mensen die wensen te
wachten en niet meer overhuis gaan. We vragen mensen om hiervoor te helpen. Ook de
KAM-ouderbar is dan open.
Aan de klassen blad hangen met reclame voor ouderbar
We zoeken nog mensen om te komen helpen op de eerste activiteit. Alsook weten we graag
wie zich kan vrijmaken op donderdag 20 december.
Een aparte lijst ivm planning en materiaal wordt nog gemaild.

Rondvraag







graag bierglazen voor volgende activiteit (Alain werk ?)
voldoende handdoeken in de keuken
Micha bedankt voor het KAM logo.
Timing infoavond september was ongelukkig. Dit werd door de directie reeds besproken.
Stad Mortsel informeren voor materiaal tent, glazen etc.
Kwis gaat door op vrijdag 8 maart 2013.

Te noteren



Volgende vergadering: donderdag 8 november 2012 in de mediatheek om 20u15.
Volgende activiteit: donderdag 20 december, Kerstbar (oudercontact)

Nieuwe leden en helpende handen zijn altijd welkom !
Quiz-prijzen zijn altijd welkom.
De vergaderingen van de oudervereniging staan open voor alle ouders van de school en gaan steeds
door in de mediatheek van het KAM.
Neem ook eens een kijkje op www.kamortsel.be
Wens je actief deel te nemen neem dan contact op met genevieve@scarlet.be

Alles KAM

