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

Verslag vergadering 27 september 2012
1. Goedkeuring verslag vergadering van 3 september 2012
2. Actiepunten vorige vergadering
Vorige keer was er het voorstel om een avondwandeling te maken met de ouderraad. We zullen de
volgende vergadering nog eens polsen naar de interesse, vandaag is er te weinig volk…
Juf Mireille stelt nog een sneukeltocht voor: een wandeling langs huizen van enkele ouders waar er
dan een hapje of een drankje is. Dit kan eventueel ook als introductie-activiteit in september.
3. Communicatie
a. Website
Bart stelt voor om de activiteiten van de school/ouderraad in een Google-kalender te zetten
zodat iedereen dit kan downloaden op zijn GSM/PC. Voor de klasactiviteiten is dit zeker dit jaar
nog geen prioriteit. Eventueel kunnen wel de activiteiten van de school zoals vermeld in ’t
Ravotterke. Bart probeert het eens uit…
b. Mailing vanuit OR naar de ouders
Diana stelt de eerste mailing op..
c. Schoolnieuws
Door de sterke toename van het aantal kleuters op Gaverland, waren er geen plaatsen meer bij
Moeke An. Er is een extra onthaalmoeder aangenomen via ‘t Ballonneke: Moeke Nathalie.
Omwille van wettelijke regelingen heeft zij haar adres op de Ezelsdam 1, er is een aparte
ingang voor de ouders die hun kindje bij Moeke Nathalie ophalen.
Op 17 oktober is er nogmaals een info-moment voor nieuwe kleuters, 26 brieven werden
verstuurd, 13 kindjes zijn reeds ingeschreven (11 in 1A, 2 in GAV1).
Volgens Mevr. Daman zijn er al 34 aanvragen voor de Knuffelark in januari. Dit zou wel eens
een probleem kunnen worden…
Carine heeft al heel wat ideeën voor de te sponsoren aankopen: 2 exemplaren van een
bewegingsmethode voor de turnles (pakket bestaande uit Cd, boek, pop,…), een afscheiding
voor in het fietshok op GAV (tafels staan daar om plaats te maken voor de nieuwe klas – Toon
heeft al voor 900€ materiaal besteld – Pieter L laat weten dat hij goedkoper aan materiaal kan
geraken), CD-speler voor GAV en centrum, 2 projectieschermen, statief voor beamer, nog
aanvullingen voor ICT. Het totale budget voor dit jaar is 5000€.
d. Schoolraad
De afsprakennota moet elk jaar opgesteld worden (Carine-Wim).
e. Leden
Nog eventjes een overzicht van de functies voor dit schooljaar:
Voorzitter: Wim
Secretaris : Julie
Financiën: Pieter VB/Natascha
Logistiek : Julie
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Cultuurraad : Stijn
Lokaal overleg : Peggy
Naast Pieter VB en Suzy verwelkomen we dit jaar ook nog Diana Van den Eynde als nieuw lid.
De lijst met helpers moet ook nog aangepast worden, en eventueel van het internet gehaald
worden aangezien dit niet echt veel nut heeft. (Wim)
Pieter VB neemt dit jaar al over van Natascha, Natascha heeft de papieren bij om de volmacht
te regelen (Wim, Natascha,Pieter VB, Julie)
4. Activiteiten
a. Info-avond september
Juf Lieve heeft geen envelop gekregen bij de info-avond, maar dit wordt goedgemaakt…
(Natascha)
De vraag is gesteld of het nog nuttig is voor ouders van 3e kleuters om het eerste deel van de
info-avond bij te wonen ? (Carine)
b. Eindejaarsactie
We verkopen dit jaar truffels. Mogelijke leveranciers zijn Hamlet (1,90€/200gr) en Duc d’O
(3,94€/250gr). Op de vergadering wordt beslist om voor Hamlet te gaan, met als verkoopprijs 5
euro per doosje ofwel 20€ voor 5 dozen.
Pieter L heeft later nog per mail een ander voorstel gedaan: www.baniwafels.be, ambachtelijk
en niet te koop in de supermarkten. Aankoopprijs zou 2,54€/250gr en 4,24€/500gr zijn,
verkoopprijs 5€ en 8€ ?
c. Quiz (23 november 2012)
Dietrich maakt een affiche en uitnodiging, op 15 oktober zou die moeten meegegeven worden
in de brieventasjes.
Dietrich informeert nog eens hoeveel ploegen in de zaal kunnen (25 teams van 6 man ?).
Iedereen mag inschrijven, normaalgezien zullen het toch vooral ouders van kleuters zijn die zich
inschrijven, we gaan er maar van uit dat er geen professionele quizteams zullen inschrijven.
Micheline stelt voor om de winnaars eventueel een gratis brunch te stellen, of een fles cava op
de brunch,..
Inschrijvingsgeld is 15€, prijzen voor drank zijn 1,50€ (frisdrank), 2€ (pils), ..€ wijn/cava.
Julie informeert voor de wijn, Wim voor de cava. Eventueel kunnen we ook iets serveren om te
knabbelen (chips, pizza, bitterballen,,..), dat zal beslist worden als de inschrijvingen afgesloten
zijn.
Julie geeft de kassa, dorst-handjes en betaalkaarten aan Micheline.
d. Ledenactiviteit (19 oktober)
Kookworkshop Ter Vesten - Dietrich neemt de organisatie op zich. De kok ‘MacGyver’ blijkt
niet te kunnen, ook de kok die juf Mireille had voorgesteld kan niet op die avond…
e. Kleuteractiviteit
Al verschillende voorstellen…
f. Info-avond ouders
Ideeën welkom…
g. Brunch 3 maart 2013
h. Opendeurdag 4 mei 2013
i. Eindactiviteit ouderraad
5. Lokaal overleg
6. Financiën
Het saldo op de rekening is gecommuniceerd.
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7. Varia
•

•
•
•

Dag van de leerkracht: Carine heeft vanalles in petto (Wall of Fame, foto’s van de juffen☺), het
zou leuk zijn als 3 ouders toezicht willen houden tijdens de speeltijd van 10 uur (Katrijn, Julie &
?). Carine zorgt voor koffiekoekjes, op kosten van de ouderraad, Wim bezorgt enkele flessen
cava.
De boom in het centrum was ziek, de stam is afgezaagd tot op 2 meter. Er is een werkgroepje
van juffen om ‘iets’ te doen met de stam (duurzaam speeltuig)
De Torenstraat en Kloosterstraat zijn fietsstraten geworden, fiets is er koning, auto is te gast.
Dit zou ideaal zijn voor de St Elisabethstraat maar blijkbaar is het concept nog niet volledig
uitgewerkt/wettelijk...
Het luizenprobleem is weer helemaal terug: misschien een meer persoonlijke brief naar de
ouders ipv de droge CLB brief… (Carine)

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