
Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’ 12 januari 2012 website 1/3 

Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Christina, Peggy, An, Wim, Inge, Katrijn, Erik N, Véronique, 
Natascha, Julie, Wendy, Dietrich, Micheline, Nick, Katleen, Carine, juf Hilde 
(GAV), juf Ria (Centrum) 
Verontschuldigd: Eric C, Stijn, Bart, Hilde, Greet 
Verslaggeving: Julie 

 
Verslag vergadering 12 januari 2012 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 12 december 2011 
OK 
 

2. Actiepunten vorige vergadering  
Zie hieronder 
 

3. Communicatie 
 

a. Website 
Wim heeft de beknopte/gekuiste versie van de verslagen op de website van de ouderraad 
gezet. 
 

b. Mailing vanuit OR naar de ouders 
Wim bereidt de nieuwe mailing verder voort. 
 

c. Schoolnieuws (Carine) 
Er zijn 8 nieuwe kleuters ingestapt in GAV, 7 in het Centrum.  Dit maakt dat Juf Tine nu 25 
kindjes in de klas heeft: 10 eerste kleuters en 15 peuters.  Ze krijgt hulp van juf Lieve.  Juf Tine 
was een weekje ziek na de vakantie, juf Martine heeft juf Lieve dan een handje geholpen. 
Juf Ilse (2A) is nog altijd ziek, juf Marijke doet nog een weekje de vervanging, maar zij heeft een 
aanbod gekregen in een andere school.  Juf Mireille zou dan nog enkele dagen de vervanging 
doen, en hopelijk is juf Ilse op maandag 22/1 terug. 
Er zijn 2 juffen van de refter gestopt, maar juf Lieve krijgt nog altijd hulp van Ilse, An en Martine. 
Carine heeft een kleuterschool bezocht in Zwijndrecht, in verband met hun ICT project. Zij 
werken al met een centrale server, touchscreens & laptops en iedereen is enthousiast. Alle 
juffen hebben nu een bedrag van de ouderraad gekregen, de ouderraad zou in de toekomst dit 
ICT project op onze school kunnen steunen. 
 

d. Schoolraad (Eric C) 
In februari.  Het feit dat de maximumfactuur opgetrokken werd zal hier goedgekeurd moeten 
worden. 
 

4. Activiteiten 
 

a. Eindejaarsactie 
6 mensen hebben nog niet betaald, ondanks de herinneringsbrief die bij de pralines stak.  
Natascha heeft deze mensen gemaild (persoonlijk of via Herlinde), maar nog geen reactie 
gekregen.  Natascha volgt dit verder op. 
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Carine merkt op dat de brief de eerste dag na de vakantie al in de brieventasjes werd 
meegegeven.  Voor de instappertjes is dat niet zo’n gelukkige timing, om al direct sponsoring te 
vragen... 

 
b. Quiz 

Wim heeft de Boerenpoort vastgelegd op 23 november, voor een quiz voor de ganse school. 
 

c. Kleuteractiviteit (4 februari "Geen voeten maar") 
Hilde, Wendy, Julie, Carine, Natascha, Greet, Inge, Katrijn en Dietrich komen al zeker helpen. 
Christina leegt de brievenbus op GAV, Julie in het Centrum. 
Dietrich heeft affiches gemaakt die op de scholen opgehangen moeten worden. 

 
d. Info-avond ouders 

Wim neemt de samenwerking met de ouderrraad van de lagere school op met Debbie 
(voorzitster OR lagere school) 
Voorlopig ligt donderdag 3 mei vast voor de EHBO-cursus van het Rode Kruis  

 
e. Brunch (11 maart) 

Er wordt beslist over te stappen naar cava ipv champagne.  Voor de champagne vroegen we 5€ 
voor een glas en 29€ voor een fles, de prijs voor de cava wordt 3,50€/glas en 18€/fles.  De cava 
van ’t Soete Huys is goedgekeurd (met dank aan Carine!), of die van de Klaveren Aas. 
De champagnebrunch wordt afgeschaft, we houden het bij één prijs voor de volwassenen en 
één voor de kinderen.  Ook de chocomousse/rijstpap dessertjes zouden beter afgeschaft 
worden, dit zorgt voor extra werk op de dag zelf.  Wim informeert of ‘t Buffetje eventueel fruitsla 
of cake kan serveren. 
Het bestek is gereserveerd.  De spoelbak moet ook op tijd gereserveerd worden (Stijn?) 
Het extra gasbekken is vorig jaar niet gebruikt geweest, maar misschien toch handig om te 
hebben in geval van nood.  Carine vraagt dit aan juf Ingrid. 
De brief voor de sponsors kan uitgestuurd worden (Wim).  De upgrade naar champagnebrunch 
wordt weggelaten. 
Dietrich herwerkt de uitnodigingsbrief die op 30/1 uitgestuurd moet worden.  Op 15/2 geven we 
een rappel mee. Op 2 maart worden de inschrijvingen afgesloten. 
De module om via de website in te schrijven moet nog wat aangepast worden (Wim). 
Christina leegt de brievenbus op Gaverland, Julie in het Centrum.  Natascha en Julie vullen de 
excelsheet in. 
Dietrich zorgt voor een nieuwe affiche. 

 
f. Opendeurdag “Kleuterschool Zingt” 2 juni 2012 

Under construction... 
 

g. Eindactiviteit ouderraad 
We leggen zondag 10 juni vast. 

 

5. Lokaal overleg 
Geen overleg geweest. 
 

6. Financiën 
Carine moet nog geld krijgen voor de aankopen van de 3e kleuters.  De jaarlijkse intrest is 
bijgekomen. 
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7. Varia 
Geen 

 

8. Volgende vergaderingen 
Woensdag 1 februari 2012 om 20h in het Centrum 
Maandag 27 februari 2012 om 20h op Gaverland 


