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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 
Aanwezig: Wim, Natascha, Julie, Micheline, Katleen, Stijn, Pieter L, Pieter 
VB, Katrijn, Greet, An, Suzy, Peggy, Wendy, Bart, Nick, Dietrich, Carine, juf 
Annemie (GAV), juf Lieve 
Verontschuldigd: Hilde, Véronique 
Verslaggeving: Julie 

 
Verslag vergadering 3 september 2012 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 24 mei 2012 
 

2. Actiepunten vorige vergadering  
De factuur van Klaveren Aas hebben we nog altijd niet ontvangen… 
Kadootjes voor Lou, Tijs en juf Tine werden afgegeven. 
Op de opendeur waren niet genoeg helpers aanwezig, dit jaar zal het vroeger op het jaar 
plaatsvinden, zodat studenten ook kunnen inspringen. 
Op de afsluitende BBQ heeft niet iedereen gekregen wat hij besteld had… 
Stijn heeft het dossier voor de cultuurraad ingediend, het is nu wachten op antwoord… 
  

3. Communicatie 
a. Website 

Wim blijft die verder onderhouden. 
b. Mailing vanuit OR naar de ouders 

Gaan we ook dit jaar weer doen.   
c. Schoolnieuws (Carine) 

Er zijn nu al 203 kleuters ingeschreven, eind vorig jaar waren er dat nog 194, de stijging zit 
vooral op Gaverland.  Juf Cindy heeft nu 6 peuters, juf An 8. 
Juf Mireille krijgt een aantal uren extra, en juf Ilse VP gaat nu ook een aantal uur 
zorgondersteuning geven (schrijfdans). Juf Ilse DS doet de 2e kleuterklas in het Centrum, juf 
Ingrid is naar Gaverland gegaan om daar de 2e kleuterklas te doen samen met juf Hilde. 
De school heeft 5 afgeschreven laptops van de Vlaamse Gemeenschap verkregen (voor 3A, 3B 
en GAV4 en voor elke locatie één die door iedereen gebruikt kan worden).  Carine heeft ook 5 
touch-screens en 5 licenties besteld. 

d. Schoolraad  
Zie schoolnieuws… 
Zodra de vergaderingen van de ouderraad voor de rest van het schooljaar vastliggen, worden 
de vergaderingen van de schoolraad ook vastgelegd (februari en mei). 
Vanuit de ouderraad zitten Micheline en Julie in de schoolraad, Peggy en Natascha zijn 
plaatsvervangende leden. 
Wim checkt of het nodig is een afsprakennota te maken.  

e. Leden 
Alvast twee nieuwe leden dit jaar: Pieter Van Bastelaere en Suzy van Goethem (vrouw van Erik 
N).  De ledenlijst wordt doorgegeven om aan te passen. 
 

4. Activiteiten 
a. Info-avond september 

Wim geeft de presentaties.  Julie zorgt voor 60 echte wijnglazen (Action).  Natascha zorgt voor 
11 enveloppen van 80 euro voor de juffen.   
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b. Eindejaarsactie 
Dit jaar zouden we truffels verkopen, offertes zijn welkom (iedereen). 

c. Quiz (23 november 2012) 
De organistatie is in handen van Micheline en Peggy, als er hulp nodig is zullen ze dit laten 
weten… 
Het is de bedoeling enkel ouders van kleuters uit te nodigen. 

d. Ledenactiviteit 
Het wordt een kookworkshop in de keuken van Ter Vesten.  Dietrich legt de zaal vast, Stijn 
zorgt voor een kok. 

e. Kleuteractiviteit 
Ideeën welkom… 

f. Info-avond ouders 
Ideeën welkom… 

g. Brunch 3 maart 2013 
De opendeur van de lagere school is op 23 maart, 2 weken ervoor is 10 maart, maar dat is een 
lang weekend (schoolvrije dag op vrijdag 8 maart), daarom wordt er beslist de brunch nog een 
week te vervroegen naar 3 maart.  Wim legt het Buffetje reeds vast. 

h. Opendeurdag 4 mei 2013 
Het thema is beroepen. 

i. Eindactiviteit ouderraad 
 

5. Lokaal overleg 
 

6. Financiën 
Het saldo op de rekening is meegedeeld. De betaling van SD zou eerstdaags moeten 
binnenkomen… 
Carine maakt een lijstje met welke aankopen we eventueel dit schooljaar kunnen sponsoren: 
eventueel nog verdere investeringen voor het netwerk, muziekinstallatie, fototoestel,…  
 

7. Varia 

• Pieter VB wil volgend jaar Financiën overnemen van Natascha, hij zal dit jaar al ‘inlopen’, maar 
hij heeft al ervaring in andere verenigingen☺.  Volmachten moeten geregeld worden (Wim). 

• Een voorstel om de vergaderingen maximum tot 22h te laten duren… Een goed uur voor wie 
daarna nog zin heeft om iets te gaan drinken en een goed uur voor wie op tijd wil gaan slapen ! 

• Een voorstel tot kleuteractiviteit is een avondwandeling, maar is dit haalbaar naar veiligheid toe 
? Eventueel leuk als activiteit met de leden van de ouderraad ? 
 

8. Volgende vergaderingen 
Donderdag 27 september 
Woensdag 7 november 
Maandag 10 december (+ inpakken truffels) 


