Statuten OC De Knipoog - Mazenzele
Het oudercomité van de Mazelse Sint-Pietersschool bestaat al meer dan twintig jaar en kan
terugkijken op een rijke geschiedenis. Wij zijn een groep van enthousiaste ouders, die blijk geeft
van een uitzonderlijk teamspirit en die, vanuit een grote interesse voor het schoolgebeuren, een brug
vormt tussen het schoolteam en de ouders. Een goede verstandhouding met de directie en de
leerkrachten is hierbij van groot belang, vermits wij met hen constructief willen samenwerken in
een sfeer van vertrouwen, respect en openheid. De missie van ons oudercomité is ambassadeurs zijn
van alle ouders van de school. Op deze manier willen wij ons steentje bijdragen tot een betere
levenssfeer van de kinderen en van de school. Het is geenszins de bedoeling van het oudercomité
om louter als financiële ondersteuning van de school te fungeren.
In al onze activiteiten primeert het welzijn van de kinderen op de school.
De vijf pijlers van het oudercomité zijn:
1.

Meedenken en overleggen: Het oudercomité kan meedenken met, overleggen met en
adviseren aan de directie en het leerkrachtenteam. Op de vergadering van het oudercomité
kunnen de standpunten van ouders, van directie en leerkrachten in een sfeer van respect naar
voren gebracht worden. Om dit mee te realiseren kunnen de leden deel uit maken van
verschillende werkgroepen binnen en buiten de school, zoals bv. het verkeersplatform en
vaardigt het oudercomité permanent twee leden af in het bestuurscomité van de school, die op
hun beurt verslag uitbrengen binnen het oudercomité.

2.

Communiceren: Communiceren van en door ouders. Veel informatie wordt rechtstreeks aan
de ouders bezorgd. Soms is er extra informatie nodig en het oudercomité kan dan voor het
schoolteam een bijkomend communicatiemiddel zijn. Omgekeerd kan het schoolteam via het
oudercomité goed op de hoogte gebracht worden van wat leeft bij ouders aan zorgen en aan
suggesties voor verbetering. Het oudercomité kan op deze manier als klankbord fungeren voor
de ouders. Het is niet de bedoeling van het oudercomité om de individuele belangen van
leerlingen te behartigen, wel de belangen ter verbetering van het algemeen welzijn van de
kinderen. Het oudercomité is tevens alom vertegenwoordigd. Om deze rol als aanspreekpunt op
een behoorlijke manier te kunnen vervullen, zijn wij bereikbaar via mail, telefonisch,
aanspreekbaar aan de schoolpoort en op tal van activiteiten van de school.

3.

Ontmoeten en activiteiten: Het oudercomité organiseert regelmatig activiteiten waar de
ouders van de school elkaar kunnen ontmoeten. Ook de leerkrachten zijn er welkom, zodat
ouders hen ook ‘anders’ leren kennen. Voorbeelden zijn de recepties van de communies, de
ontvangst van de Sneeuwklassers, de Kindermarkt (tweejaarlijks), de kalender van het
oudercomité. Daarnaast wensen we regelmatig een infoavond te organiseren over allerlei
pedagogische thema’s zoals bv. “Leren leren”, ed.
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Het oudercomité voorziet tevens een geschenk voor de kinderen die gehospitaliseerd worden of
langdurig ziek zijn.
4.

Ondersteunen: Het oudercomité ondersteunt de werking van de school. Dit gebeurt op
verschillende manieren: door klusjes op te nemen (bv. karweiendag, …) of door financiële
steun te geven aan de school. Met deze steun bedoelen we zaken die aangekocht worden die
alle leerlingen ten goede komen. Jaarlijks stelt het oudercomité een budget ter beschikking van
de school voor duurzame goederen. Dit budget varieert naargelang de inkomsten van het
oudercomité en de keuze van de materialen gebeuren in samenspraak. Voorbeelden van
financiële steun zijn: schoolbanken op de speelplaats, inrichting van de speeltuin achteraan,
maar ook het bezoek van Sint en Piet worden (mee) mogelijk gemaakt door het oudercomité.

5.

Informeren: Het oudercomité houdt alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte over haar
plannen via onze eigen Facebookpagina, onze rubriek in ‘t Brugske, via de website van de
school, een Nieuwsbrief, e.a. Elke communicatie moet wel worden goedgekeurd door het
oudercomité.

De leden van het oudercomité zijn vrijwilligers en ouder van een kind, dat les volgt in de Knipoog.
Het oudercomité komt een 6-tal keer per schooljaar samen. De data worden de eerste vergadering
van het schooljaar vastgelegd en gecommuniceerd. De eerste vergadering wordt tevens de kalender
met de activiteiten van het oudercomité opgesteld in samenspraak met de activiteitenkalender van
de school en worden de benodigde werkgroepen samengesteld.
Op de vergaderingen zijn naast de ouders ook de directeur en een leerkracht aanwezig. Alle
beslissingen worden genomen met meerderheid van de stemmen. Op het einde van het schooljaar
worden het financiële resultaat bekendgemaakt en toegelicht tijdens de laatste OC-vergadering van
het schooljaar.
Wie interesse heeft om lid te worden, kan langskomen en de sfeer opsnuiven. De ledenlijst is terug
te vinden op de website van de school, zo weten de ouders wie ze kunnen aanspreken. Als ouders
liever niet met naam vermeld worden op de website, houden we hier rekening mee.
Het bestuur bestaat uit:
 een voorzitter: zorgt voor de algemene coördinatie, het goede verloop van de vergaderingen,
een regelmatig contact met de directie, ondertekent brieven in naam van het oudercomité;
 een ondervoorzitter: neemt in afwezigheid van de voorzitter de taken van de voorzitter over;
 een penningmeester: zorgt voor alles wat met de financiële kant te maken heeft;
 een secretaris: neemt het verslag op en verspreidt het, onderhoudt de contactgegevens.
Deze functies worden gekozen door meerderheid van de stemmen, indien zich 2 of meer leden
kandidaat stellen.
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