Verslag vergadering OC Deurle 8/11/16
Aanwezig: juf Katlijn, juf Ann-Sofie, juf Ann VM, Jourie, Philippe, Helga, Barbara, Anaïs, Marc, Julie,
David
Agenda:
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Evaluatie grootouderfeest
3. Evaluatie Halloween
4. WVTTK

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Opmerking: Geen namen van leveranciers of financiële data vermelden in verslagen

2. Evaluatie grootouderfeest
Er waren voldoende helpende handen in de zaal, maar volgend jaar wat betere afspraken omtrent de
taakverdeling.
Opkuis ging vlot.
Veel gebak, maar weinig taarten die makkelijk uit het vuistje konden worden gegeten.
Te overwegen voor volgend jaar: taart in buffetvorm aanbieden

3. Evaluatie Halloween
Het was opnieuw een geslaagde editie met in totaal 254 deelnemers (vergelijkbare omzet als vorig
jaar). Wel waren de opbouw en opkuis zeer intensief omwille van het beperkt aantal helpers.
Voorstel voor volgend jaar: terug naar de basis, focus op de wandeling, minder opsmuk van de
school. Meerwaarde van de tent was beperkt.
De wandeling was dit jaar vroeg gedaan. Laatste groep was om 21u30 klaar. Volgend jaar nog beter
over waken dat groepen pas om het kwartier mogen starten.
Er waren enkele opmerkingen van ouders over minimum leeftijd, maar dat is niet de taak van het OC
noch van de school. Veel hangt af van het karakter van kinderen en de ‘intensiteit’ van de act op de
schrikposten.
Voorstellen voor volgende editie:
o

o

Samenwerken met OC Latem, infrastructuur delen, inspanningen bundelen. Samen
grotere tour (16 posten) maken. Latem heeft volgende week vergadering OC; wordt
vervolgd; mooi signaal om gezamenlijke activiteit te doen als één school. Voorzitters
stemmen opties af
Indien geen samenwerking met Latem, terug naar basis

Overige opmerkingen:
o

Het was te koud voor hapje en drankje buiten

o
o

Kunnen we op een of andere manier om tentoonstellen welke decoratie al
beschikbaar is, om te vermijden dat er onnodig nieuw materiaal gekocht wordt?
Eventueel jeugdbeweging inschakelen voor praktische ondersteuning.

WVTTK
Quiz
Quiz gaat door op zaterdag 10 februari. Filip heeft voorgesteld om samen vragen aan te passen. Marc
plant samenkomst met Filip en Barbara.
Doel: 20 groepen.
Sprokkels
Alle materiaal moet ingeleverd zijn voor 25 november, aanleveren in pdf, niet teveel lay-out
voorzien.
Suggestie: sfeerbeeldjes in sprokkels
Er worden bijdragen geleverd door:
Halloween: Helga
BBQ: Barbara
Grootouderfeest: papa van Julie
Kerstmarkt: vragen aan juf Ann M
Clementines (verslagje van vorig jaar, etc): vragen aan meester Jan
Aanpassingen hek + beugels: Barbara
Clementines
Actie loopt
Verdeling clementines: 3 december; eerst polsen naar helpende handen bij ouders 6de
leerjaar, OC in tweede instantie
Kerstmarkt
Geert coördineert. Volgende vergadering gaat werklijst rond.
Investeringen
Herinrichting speelplaats: gemeente: minder enthousiast over fietsenberging, voorstander
om kast van speelotheek op speelplaats te houden.
Toiletten: prijsbestek gevraagd; infraflush. Wordt doorgestuurd naar gemeente
Evaluatievergadering met feestcomité: opmerkingen gegeven over toiletten (wordt nog door
andere gebruikt na feestweekend), vuilbakken (taak gemeente). Bosloop: te veel voor
feestcomité, zal volgend jaar zeker opnieuw weekend nadien zijn. Voorstel kindjes eerst, dan
ouders: wordt meegenomen.

Traktaties OC
Film voor start kerstvakantie: dit jaar opnieuw? Ja. Bijdrage OC: filmticket. Voorstel: Moana.
Filmkeuze nog niet definitief.
Frietjes: 26 juni, zelfde friturist als vorig jaar; samen met Latem
Drinkgeld voor skivakantie: wordt geregeld via meester Jan
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