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Toelichting door de directeur


Schoolvisie omtrent werking en taken oudercomité
Het oudercomité is een vergadering van betrokken ouders die 100
procent onafhankelijk is. Er is geen permanente vertegenwoordiging van
schoolpersoneel. Schoolgerelateerde zaken Het is een evenwichtige
representatie van wat er tussen de ouders leeft, een groep betrokken
ouders die met een kritische blik naar de school kijken, zowel positief als
negatief. Ze willen ervoor zorgen dat de kinderen een goede schooltijd
hebben. Tussen het oudercomité en de directie bestaat wederzijds
respect



Schoolprincipes aangaande schoolraad
Er is een verschil tussen een oudercomité, een ouderraad en een
schoolraad. De Tuimeling heeft een oudercomité. Een ouderraad is een
organisatie die heel bepaald gestructureerd is, heel formeel, met
verkiezingen. De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de
ouderraad, de leerkrachten, het schoolbestuur en vertegenwoordigers
van de plaatselijke gemeenschap.
Een schoolraad wordt “verplicht” door de overheid, maar niet in De
Tuimeling, omdat er een heel open cultuur heerst in de school. Alle
partijen krijgen al meer info dan dat wettelijk verplicht is. De afspraak is
wel dat indien een van de geledingen dit nodig acht, wel een schoolraad
samengeroepen wordt. Die vergadering heeft geen enkele bevoegdheid
of “gevolg”, vervult enkel recht op informatie.

Wel/niet noodzaak van organiseren van inkomst-activiteiten door de
ouderraad
Principieel hoeft het oudercomité niets te organiseren om inkomsten te
genereren. Het is niet nodig om het schoolleven te vergemakkelijken,
want dat is in se een taak van het feestcomité.
De school heeft een gezond financieel beleid. Indien er geld nodig is voor
een zinvolle activiteit kan dit steeds in overleg met het schoolbestuur


voor een tegemoetkoming. Eigen inkomsten zijn puur voor de werking
van het oudercomité en zijn niet per se nodig om aan de kinderen te
“schenken”.


Toelichting over wijziging in scholengemeenschap van september 2020
Vanaf 01/09/20 vormen alle katholieke scholen in Mechelen één
schoolbestuur, met uitzondering van Tuimeling en drie andere scholen.
Tuimeling doet niet mee vanwege de gunstige financiële positie alsook de
mogelijkheid om sneller beslissingen te nemen in functie van de
school. ER komt wel een lossere samenwerking met de andere drie
overblijvende katholieke scholen (“Samba 2.0” – Samenwerking
Basisscholen).

Activiteiten
Het herfstfruitbuffet op woensdag 23 oktober is goed verlopen
 De gezellige refterdag op vrijdag 15 november viel in de smaak
 De soepverkoop in november was geslaagd
 Begin december verschijnt een oproep op Facebook om ouders aan te
sporen contact op te nemen met de leerkracht als ze een vraag hebben,
ook al zijn er in het eerste trimester geen oudercontacten
 De parkeeractie om ouders te sensibiliseren rond veilig en correct
parkeren voor en na schooltijd is bij de ouders en de kinderen goed
overkomen. Om het parkeerprobleem op te lossen aan de kant van de
Brusselsesteenweg zou het een oplossing kunnen zijn om de
Schoolstraat een stukje te verlengen
 Normaliter verschijnt in de laatste week van het eerste trimester de
Tuimelkrant, de coördinatie hiervan is in handen van het oudercomité. De
school heeft beslist om de Tuimelkrant niet meer te doen en bekijkt andere
manieren
 Op de adventsafsluiting installeren we opnieuw een standje met
verloren voorwerpen
 Op dinsdag 21 januari houdt de lagere school haar winterwandeling. Het
oudercomité staat in voor de bedeling van chocomelk, water en wafels
onderweg. Er worden helpers gezocht
 In het tweede trimester organiseren we opnieuw Sportsnack als
naschoolse activiteit voor de kinderen van de 3e kleuterklas tot en met het
vierde leerjaar. Dit vanaf maandag 13 januari


De Franse speellesjes worden ook voortgezet maar hier worden geen
nieuwe kindjes meer ingeschreven. De lesjes gaan voort met kinderen die in
het eerste trimester ingeschreven waren en via Fravool opnieuw inschrijven
voor het tweede trimester. Tegen volgend schooljaar herbekijken we de
samenwerking
 Op zaterdag 25 april organiseert het oudercomité een quiz. De
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang


Vragen aan Gi
 Vraag van ouders: Is er geen overbevraging bij ouders (soepverkoop,
truffelverkoop, honing van het Gulderijtje)?
Antwoord van Gi: “Daar zal rekening mee gehouden worden in de
toekomst. Het is allemaal goed bedoeld, het zijn mooie goede doelen,
maar het zit allemaal wel kort op elkaar inderdaad.”
 Vraag van ouders: Is de actie van de truffels in de plaats van de
loopactie? Blijkbaar onduidelijk bij sommige ouders dat dit een actie is
die niet vanuit de school zelf komt.
Antwoord van Gi: “Beide acties staan los van elkaar.”


Vraag van oudercomité: Is de parochiezaal vrij de hele dag van de quiz?
Antwoord van Gi: “Dat zal nagekeken worden door Gi, ook voor de
zondagochtend.”

