VERSLAG VERGADERING Oudervereniging Alles KAM:
Maandag 16 november 2015 - 20.15 uur - Leraarskamer
Aanwezig :
Marika Suetens (Directie), Anne Hennebel (penningmeester), Danielle Wetzels, Jo Vanregemorter, Benny
Van den Bempt, Lut Van Renterghem, Mark De Cleene (voorzitter), Wendy Hallemans, Alain Voet, Sylvia
Ven, Katelijne Pison, Veerle Cole, Marina Van Sweevelt

Verontschuldigd :
Verschillende leden hebben per mail hun afwezigheid bevestigd, waarvoor dank.

Agenda
1. Bestuursfuncties werden officieel vastgelegd
Bij KBC-bank te Mortsel werden volgende handtekeningen neergelegd :
Anne, Wendy, Annick en Mark
Deze formaliteit is louter administratief. De “geldzaken” blijven in handen van Ann en Wendy.

2. Terugblik op Pasta-avond : kennisgeving (10’ door Lut)
Aan de hand van een in detail uitgewerkt draaiboek geeft Lut een mooie evaluatie van dit geslaagde
evenement: zowat 190 deelnemers, 40 helpende handen, een fijne ambiance en aardige winst van ruim
1600 euro. De elementen die nog verfijnd kunnen worden, worden meegenomen naar een volgende editie
en zijn opgenomen in het overzicht.
NIEUWE DATUM VASTGELEGD : 22 OKTOBER 2016 !!
Openstaande vraag: bestemming van de winst via tips van de leerlingen zelf: verfraaiing van de toiletten
(aangenamer toiletbezoek) OF verduistering in de turnzaal (verblindend daglicht) OF muziek op vrijdag op
de speelplaats.
Openstaande vraag: Marika polst bij de leerkrachten of er bij hen ook bepaalde voorkeuren of noden naar
investeringen leven.
1

3. Terugblik op Zichtbaarheidsactie : kennisgeving (5’ door Benny)
Een “geslaagde” activiteit die gesmaakt werd door de leerlingen, zowat 95% van de fietsen was ook
daadwerkelijk in orde. Met de hulp van de leerkrachten verliep de controle zeer vlot. Het geschenkje werd
zéér geapprecieerd door de leerlingen. We moeten dit zeker blijven doen. De overschot van de
fluorescerende spaken zullen bewaard worden voor een volgende editie.
Om over na te denken :





Is dit ook zinvol voor de oudere leerlingen ? Fluorescerende spaken zijn voor hen geen goede
impuls.. evt groeps”wortel” voorhouden door bv “fietsen in orde = oudervereniging legt X centen
bij voor eindejaarsfuif” ?
Is deze actie “elk” jaar nodig (overlapping met leerlingen v/h 2de jaar) of 2-jaarlijks ?
Welk cadeau voorzien we voor volgend jaar (gezien overlapping 1 & 2)?

4. Terugblik op Infoavond rond Gaming/Verslaving (5’ door Mark)
Een 30-tal deelnemers. Dit mag als een goede opkomst beschouwd worden. Goed gebracht door de
spreker. De getuigenissen van aanwezige ex-verslaafden was een meerwaarde. Er werden vragen gesteld
en er was interactie. Alleen was de unanieme eindbeoordeling : “De titel dekte de lading niet”, waardoor
er een mogelijke mismatch was tussen onderwerp en publiek. Er werd meer over verslaving in het
algemeen gepraat. Kenmerken, signalen, … Het “item” GAME-VERSLAVING werd niet specifiek behandeld,
de sessie was te weinig praktisch.

5. NIEUW ! “WEL EN WEE op de school” : Inside Information (15’ door Directie)
Deze rubriek zou een “vast” item moeten/kunnen worden op onze vergaderingen, mn. Info vanuit de
school over geplande projecten, mogelijke gevaren, ...
Mevrouw Suetens pikt even in op de gebeurtenissen in Parijs (aanslagen door IS) en hoe de school hiermee
omgaat.
Ook blikken we even terug op de positieve PREVENTIEWEEK die de school organiseerde, met aandacht voor
onderwerpen binnen de leefwereld van elke graad.
Marika licht de keuze van 3 rapporten dagelijks werk toe ipv 4, de verdaging van een eerste
rapportuitreiking naar eind november (ipv eind oktober) werd als positief werd ervaren door het
leerkrachtencorps. De leerkrachten hebben op deze manier meer ruimte om punten te verzamelen
gebaseerd op diverse toetsen, om zo een beter beeld van de leerlingen te krijgen.
Tot slot worden wij herinnerd aan de muziekavond 2016. Deze zal doorgaan op 5 maart in het Mark
Liebrecht Centrum.
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6. Stand van Zaken : STRIP/BIB (5’ door Mark)
Er werden meerdere strips en boeken ingeleverd door de leerlingen. Op dit moment is er nog geen écht
zicht hoe dikwijls de BIB gebruikt wordt en door welke leerlingen.
Op de vergadering beslist de ouderraad een jaarabonnement af te sluiten voor de - in samenspraak met de
directie - gekozen titels : EOS / HISTORIA / Nat Geographic (US Engelstalig). We bedongen hiervoor een
grote korting. De totale jaarlijkse kost bedraagt ongeveer € 95. In principe nemen de abonnementen een
aanvang in januari 2016.
HOT NEWS : Ondertussen zijn de contracten afgesloten en betaald.

7. Stand van Zaken : een verzekering voor de leden van ALLES KAM (5’ door Mark)
Ondertussen heeft Mark informatie ingewonnen. Er blijven een aantal vragen over de “kleine” lettertjes.
Zo zouden activiteiten, georganiseerd door de school IN SAMENWERKING met de oudervereniging WEL
onder de schoolpolis vallen en andere activiteiten dan weer NIET. Onze vereniging is er wel van overtuigd
dat we ons op één of andere manier dienen te verzekeren.
Dit verhaal blijft dus lopen, Mark gaat verder op onderzoek en zal ook contact opnemen met
Directiesecretaris van de school.

8. Stand van Zaken : Update ledenlijst (2’ door Lut)
Openstaand punt om ledenlijst te actualiseren, Lut zal hier werk van maken
HOT NEWS : ondertussen is er een nieuwe versie van de ledenlijst in de maak, afronding voor kerstverlof.

9. Stand van zaken : Extra Activiteit “lesmarathon” (10’ door Mark/Directie)
De lesmarathon voor de 3de graad is (voorlopig) afgeblazen. Gezien het beperkt enthousiasme bij de
leerlingen (er kwam zeer weinig reactie op de intentievraag om eventueel deel te nemen) is/was het
onmogelijk een goede, juiste planning te maken. Misschien nemen we dit initiatief later opnieuw op.

ALLES KAM dankt wel de leerkrachten die massaal hun engagement toonden !
HOT NEWS : Mark heeft alle leerkrachten en de leerlingen van de 3de graad hiervan, via SmartSchool, op de
hoogte gebracht.
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10. Komende Activiteit : KerstBar op 17 december : opstart (10’ door Alain ?)
Alain, zal deze activiteit trachten te sturen en vond hiervoor reeds “medewerkers”. We proberen het
draaiboek van vorige edities op te snorren als basis.
De communicatie naar de ouders zal hier ook belangrijk zijn. De directie zal deze activiteit ook vermelden
op de brief die leerlingen mee naar huis krijgen. Mark herinnert Marika hier even aan rond 10 december.
HOT NEWS : … is gebeurd op 9 december 

11. Komende Activiteit : A-K-Quiz op vr 22 januari : opstart (10’ door Anne en Benny)
Anne en Benny krijgen voor deze activiteit versterking van Danielle en Wendy. De grote lijnen liggen vast.
We zoeken uiteraard nog “prijzen” voor deze quiz-avond ! Iedereen wordt gevraagd om mogelijke sponsors
aan te spreken. Een dankbrief voor de sponsors, voor hun boekhouding eventueel, is beschikbaar.
HOT NEWS : Stan, onze “kwis-opsteller”, heeft ondertussen hard gewerkt en meldt dat de vragenrondes
bijna afgewerkt zijn.

12. Variavragen : (15’)
Chillruimte 6des :
Dit lokaal werd enige keren afgesloten voor de leerlingen omdat het niet op orde werd gehouden en
ronduit vies was. Lokaal was tevens slachtoffer van vandalisme (alles omgegooid). Poetsen is één van de
afspraken die gemaakt werden voor de ter beschikking stelling. Muurtekening dient nog afgewerkt.
Leerlingenparlement :
Er is geen vertegenwoordiging van de 6des (3de graad) wegens geen interesse ? Dit vinden wij als
oudervereniging wel bijzonder jammer.
Stockageruimte voor materiaal ALLES-KAM
De directie gaat op zoek naar een centrale ruimte waar wij, als oudervereniging, ons materiaal kunnen
opbergen. Op dit ogenblik ligt alles een beetje her en der, verdeeld over 3 kasten of lokalen.
Fietsenrek 3de graad
De toegangspoort van de school is (tijdelijk) gesloten door de terreurdreiging én omdat reeds meerdere
fietsen vernield of gestolen werden uit de fietsenstalling. Er wordt gezocht naar een oplossing voor
leerlingen die later met de les beginnen of een langere middagpauze hebben.
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Graveren van de fietsen
We gaan onderzoeken of we een “graveermoment” kunnen organiseren. Benny neemt deze taak op zich
om informatie in te winnen. (kan eventueel alternatief zijn voor de fietscontrole-actie volgend jaar)

Einde van de vergadering, netjes op tijd, om 22.05 u.
Verslaggevers : Lut en Mark

DATUM VOLGENDE VERGADERING(EN)

Dinsdag 2 februari 2016 om 20.15u in de leraarskamer, allen welkom!
Donderdag 19 mei 2016
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