Oudervereniging – verslag vergadering 8 november 2012
Aanwezigen: Anne, Geneviève, Micha, Pascale, Marika, Benny, Joseph, Alain, Anne
Verontschuldigd: Annik, Ariane, Marie-Paule, Johan, Lieve, Karen, Joeri, Axel
Leden:


KAM lid Mieke Vandenhoeck neemt afscheid als lid.

Dranken


Binnen de oudervereniging werd een oproep gedaan om onze drankenstock te verkopen. Een
groot deel werd deze avond verkocht. Op deze manier stockeren we geen geld in frisdrank in
de kast, maar kunnen we in de toekomst dranken in consignatie kopen en beter budgetbeheer
doen.

Nabespreking 1e activiteit: ouderbar do 23 okt 2012






Grote opkomst van de leerkrachten / weinig ouders die naar de ouderbar komen
Aanpak herbekijken: We trachten een beetje terug naar de basis te gaan, less is more.
Er was een aangename sfeer mede dankzij de muziek. Dat is een verbetering.
Minder eten voorzien, eerder denken in termen van OP=OP
Oxfam dranken aanbieden om ook ‘maatschappelijk verantwoord’ ons steentje bij te
dragen. Blijkbaar kan de school ook subsidies aanvragen/ontvangen wanneer met oxfam
producten wordt gewerkt. Directie vraagt dit verder na. Afficheren bij activiteiten.
e

Organisatie/planning 2 activiteit: Kerstbar do 20 december 2012








Verkoop van hotdogs, pompoensoep, glühwein, bier, oxfam fruitsappen, water
Plaatsing tent, idem vorig jaar: vooraan aan de inkom. Afsluitbare tent (6x4m) via Benny.
Genoeg mensen hebben om deze donderdag 20/12 vanaf 15u mee op te stellen.
Drinkbekers reserveren via Stad Mortsel
18u start het oudercontact. 17u absoluut operationeel zijn.
Op zoek naar terrrasverwarmer om eventueel te lenen. Aanbiedingen/tips zijn welkom.
Electrische kookplaten (3x) ontlenen we ook graag van ouders. Aanbiedingen welkom.
Detailplanning volgt via mail voor de Alles KAM leden en helpende handen.

Kwis: Belangrijk: 8 maart gaat de kwis NIET door. Een nieuwe datum is in aanvraag (19 april)




Vanwege een dubbelboeking van de refter kan de kwis die op 8 maart 2013 gepland was, niet
doorgaan. Hij zal vrijdag 19 april doorgaan.
e
Kwismaster kan de kwis houden voor meer ploegen en zorgt voor een 2 beamer (tegen
betaling).
e
2 scherm ? Projecteren kan men op een wit laken of op de muur. Indien iemand nog een
scherm heeft om op te projecteren en dit wil ontlenen dan ontvangen we dat aanbod graag via
mail.

Alles KAM

Oudervereniging – verslag vergadering 8 november 2012


Een oproep wordt gedaan naar alle ouders van de school, Alles KAM leden, leerkrachten:
Sponsorprijzen zijn meer dan welkom en kunnen ten allen tijde worden aangeboden via het
secretariaat van de school of iemand van het Alles KAM bestuur.

Stand van zaken
1) info-avond puberteit
 Een aanvraag werd ingediend tav Peter Adriaenssens. Mocht hij dit schooljaar geen tijd
hebben kijken we uit naar een lezing die budgetvriendelijker is. We denken aan het thema
“drugspreventie/alcohol”. Informatie navragen bij Politie, Gezinsbond, Provincie,
Onderwijsregisseur Sigrid Jaecken, CLB
2) Meubilair speelplaats
 Prijsaanvraag gedaan bij ParaDOX (Lier). Nog geen offerte ontvangen. Ze beschikken over
een soort atrium dat in afslag verkocht wordt. We zijn op zoek naar weer- en vuilbestendig
buitenmeubilair om op te zitten. Navraag doen bij bedrijven. Meubilair van petflessen.
 Alle tips & info welkom.
Rondvraag





Wat met de “groene oren” (cfr vorig verslag pestgedrag)
o De directie gaat een mail versturen via smartschool met beleid en richtlijnen
hieromtrent. De leerling krijgt de mogelijkheid om via o.a. het secretariaat, mail,
anoniem een melding van pestgedrag te kunnen doen. Een vertrouwenspersoon
kan dan ter beschikking staan van de leerling die een luisterend oor nodig heeft.
o Dit geldt tevens voor leerlingen die pestgedrag opmerken en zich daar
ongemakkelijk bij voelen.
Bestaat er een ideeënbus? De huidige brievenbus in de gang kan hiervoor in gebruik
genomen worden. Verder opvolgen.
Kasverslag: Er staat momenteel 448.68 euro op de Alles KAM rekening.

Te noteren




Volgende vergadering: woensdag 6 februari 2013 in de mediatheek om 20u15.
Volgende activiteit: donderdag 20 december 2012, Kerstbar (oudercontact)
OPGELET: nieuwe datum voor de Alles KAM kwis   vrijdag 19 april 2013

Nieuwe leden en helpende handen zijn altijd welkom !
Kwisprijzen zijn altijd welkom en kunnen ten allen tijde op het secretariaat worden aangeboden of
via een bestuurslid.

De vergaderingen van de oudervereniging staan open voor alle ouders van de school en gaan
door in de mediatheek van het KAM. We starten om 20u15.

Wens je actief deel te nemen neem dan contact op met genevieve@scarlet.be
Neem ook eens een kijkje op www.kamortsel.be
Alles KAM

