Oudervereniging – verslag vergadering 24 sept 2013

Aanwezigen : Sven, Gitte, Pascale, An L., Lut, Marc, Ariane, Marina, Mischa, Katrien, Alain, Marika,
Geneviève, Annik
Verwelkoming nieuwe leden en kennismaking
Het Huishoudelijk Reglement van de oudervereniging kan je raadplegen op de website.
http://msmortsel.be/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=255
Kern/ bestuur kiezen
Geneviève Peten wordt herverkozen als voorzitter. Annik Torfs wordt herverkozen als ondervoorzitter en
secretaris. Anne Hennebel wordt herverkozen als penningmeester en krijgt de hulp van Marina Van
Sweevelt.
Activiteiten 2013- 2014
Ouderbar: donderdag 24 oktober 2013 (mobiele bar)
Kerstbar: donderdag19 december 2013
Quiz: vrijdag 24 januari 2014
Opendeurdag: ? april 2014
Extra activiteit: periode januari – april 2014

Extra activiteit: (brainstorm)
•
•
•
•
•
•
•

Spreker ?
Thema? Sociale media ? Faalangst ? Leven met pubers ?
Overstap Secundair- hoger onderwijs (voor ouders) ? navragen bij Dhr. Magerman
Ann Luyckx neemt contact op met Kris Ost (faalangst): informatie aangevraagd (GP)
Ontbijt rondbrengen ?
Fuif ? Fuif voor de leerlingen van 1 en 2 + tegelijkertijd bar voor alle ouders van 20u tot 24u.
Locatie ? Tjok Mortsel ?  Lut VR vraagt info en prijzen

Ouderbar 24 oktober 2013
Er zal gewerkt worden met afspraken voor het oudercontact.
Geen bar meer in de mediatheek, maar een mobiele bar (rolkar 3x) per verdiep.
Gitte en Annik zorgen voor plastic bekers
Sven en Gitte zorgen voor enkele dozen wafeltjes
Geneviève zorgt voor fruitsap (Wereldwinkel): bestelling is geplaatst
Annik zorgt voor water, cola en chips
A4’s maken met slogans type “welkom aan boord van de Alles KAM vlucht”.
Helpers : Pascale, Annik, Ariane, Geneviève, Anne, Katrien, G

Alles KAM

Oudervereniging – verslag vergadering 24 sept 2013
Rondvraag
•

•
•

Marc Van Vlem: Sponsorloop: sportief idee, past bij de school, weinig voorbereiding, Begin
volgend schooljaar op Jaarmarkt Mortsel ? Duidelijk doel stellen bv. Extra banken overdekte
speelplaats
Via smartschool meer informatie verspreiden naar ouders (met een no reply mail)
Marika : Dit is het laatste jaar dat de school de structuur heeft van een middenschool (1 ste en
2de jaar) met een atheneum (3 tem 6).
Vanaf volgend jaar 1 school met 1 directie. Met deze nieuwe structuur wil de school ook graag
een nieuwe start maken o.a. logo, profilering, G
Opdracht volgende vergadering  Wat zijn volgens ons als ouders de troeven van de school ?
Waar zijn we sterk in, maar ook waar is er verbetering mogelijk, wat zijn eventuele pijnpunten ?
Concrete voorbeelden en argumenten zijn nuttig.
Ook de leerkrachten krijgen deze opdracht.

Einde vergadering 22u10
Te noteren



Volgende vergadering: dinsdag 12 november 2013 in de mediatheek om 20u15.
Volgende activiteit: donderdag 19 december 2013, Kerstbar (oudercontact)

De vergaderingen van de oudervereniging staan open voor alle ouders van de school en gaan steeds door
in de mediatheek van het KAM.



Wens je actief of passief deel te nemen in de vereniging neem dan contact op met

genevieve@scarlet.be of annik.torfs@hotmail.com.
Ook voor vragen of voorstellen kan je bij ons terecht.



Neem ook eens een kijkje op www.kamortsel.be

Quiz-prijzen zijn altijd welkom.

Nieuwe leden en helpende handen verwelkomen we graag!

Alles KAM

