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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Wim, Natascha, Micheline, Peggy, Suzy, Nick, Véronique, 
Mieke, Pieter L, Diana, Carine, juf Ingrid 
Verslaggeving: An 

 
Verslag vergadering 7 november 2012 

 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 27 september 2012 
 

2. Actiepunten vorig schooljaar  
Geen 
 

3. Communicatie 
a. Leden: nog geen groepsfoto genomen. 

 
b. Helpers: De helpers zijn gecontacteerd. De meesten willen nog helpen. Sommigen vallen af 
omdat ze geen kleuter meer hebben. 
 
c. Mailing: Eerste mailing van Diana was goed. 
 
d. Internet 
Website School (Carine): nieuwe foto’s van de juffen 
 
e. Schoolnieuws (Carine) 

• Opvang door ’t Ballonneke 
Verschillende mensen hebben problemen met opvang. Carine vroeg de ouders om bij 
plaatstekort / problemen haar te contacteren. ;  
Mogelijke oplossing (werd besproken met Griet Beck, wordt vervolgd): slaapplaatsen 
creëren waar nu de naschoolse opvang is, juf Lieve zou het zien zitten om opvang te 
doen. Carine bekijkt dit verder. 
Op Gaverland: binnenkort nog voldoende onthaalmoeders?  

• Verlanglijstje 
Al enkele dingen aangekocht (bv. fototoestel Gaverland) 

• Aantal kleuters 
Centrum: 13 peuters erbij, totaal op 21.  
Gaverland: 1 peuter erbij, totaal op 7. 
3 kleuters uitgeschreven. Totaal aantal kleuters: 214. 

• Contract met Dimitri is afgelopen. Nu zit de school dus zonder klusjesman en zonder 
tuinman.  

Klusjes: in samenwerking met lagere school. 
Tuin: als ouderraadactiviteit (ideetjes: met kids, met picknick, met cava ☺) 

 
f. Schoolraad: / 
 
g. Lokaal Overleg: woe 21 nov. (Peggy kan niet.) 
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h. Afsprakennota Ouderraad / School: Moet nog gebeuren. 
 

i. Financiën 
 Er zijn al verschillende dingen aangekocht: fototoestel, methode bewegingsopvoeding,… 
 Touchscreens (6) zijn besteld.  
 Papieren volmachten: afgegeven. 
 

4. Activiteiten 
 
a. Dag van de leerkracht 

• Mooie foto’s! 

• De cava - die ook aan de leerkrachten werd gegeven - werd geproefd op de 
vergadering, maar niet goed bevonden voor quiz en brunch. 

 
b. Activiteit leden 

De kaas & wijn-avond was geslaagd. Lekker, goed ineengestokken, gezellig. 
 
c. Quiz 

• 23 november 2012, Boerenpoort 

• Tot hiertoe zijn er drie ploegen ingeschreven. De juffen zouden ook nog voor een 
drietal ploegjes zorgen. 10 ploegen zou mooi zijn.  

• Dietrich, graag nog een herinnering sturen naar alle peuters en kleuters. 
Bij herinnering moet duidelijk zijn dat we de ploegen opentrekken naar iedereen, 
dus niet enkel voor ouders. Ook vermelden dat individueel inschrijven mogelijk is. 
Als de klas van het kind erbij vermeld wordt, kunnen we ploegjes maken van 
ouders met kindjes uit dezelfde klas. Zo leren de ouders elkaar kennen (toch ook 
wat het doel van deze quiz). 

• Peggy&Micheline sturen nog een takenlijst door (bar, opdienen, hapjes, vliegende 
ploeg,…) 
Pieter, Carine en Diana willen alvast helpen. 
Leden van de ouderraad mogen zich gerust ook inschrijven voor de quiz. Moest er 
tijdens de quiz toch nog volk nodig zijn om te helpen, dan moet je maar even je 
quizploegje verlaten. 

• Een oproep aan iedereen om nog wat prijzen te verzamelen. Dit hoeven echt geen 
grootse dingen te zijn. 

• Drankprijzen 
Wijn via de man van Julie. Julie, check jij de prijs? 
Cava: Pieter checkt prijzen bij Spar, Nick bij Colruyt. Terugkoppelen aan Peggy en 
Micheline via quiz@oudersvoorkleuters.be. 
Pils €2, frisdrank €1,5, glas cava €3, fles cava €13 

• Koude hapjes bv. kaas, salami, chips, olijfjes 

• Reclame voor eindejaarsactie, brunch 
   
 

d. Eindejaarsactie: truffels (geproefd en goedgekeurd) 

• Peggy legt de contacten met Bani? Ook informeren of tasjes via hen kan. 

• Planning: 
o Herinnering in brieventasjes: donderdag 15 november 2012: Wim @ 

Herlinde 
o Deadline bestelling = maandag 26 november 2012 
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o Maandag 10 december 2012: levering en inpakken 
o Woensdag 12 december 2012: verdeling 

• Bestellingen ophalen en invoeren in Excel: 
o Centrum: Julie 
o Gaverland: Suzy & Wim 

• Centjes: Pieter VB/Natascha 

• Etiketten voor op doosjes, dezelfde zoals vorig jaar: Pieter L (blanco etiketten -> 
informeren bij Julie) 

• Nietjesmachines van de school 

• Reminder voor afhaling aan schoolpoorten hangen: Wim 

• Uitdelen truffels: 
o Centrum: ’s morgens en ’s middags: Natascha, Micheline 
o Gaverland: ’s morgens Pieter, ’s middags: Wim 

 
e. Brunch 

De brunch valt vroeg. Volgende vergadering al starten met voorbereidingen. 
 

f. Kleuteractiviteit 
De mama van Wolf (bij juf Cindy) biedt professionele theatervoorstellingen voor kleuters 
www.roodvonk.be . Ze wil voor ons wat van haar prijs afdoen. Dus niet nodig nog verder te 
zoeken. 
 

5. Varia: geen variapunten. 
 

6. Volgende vergaderingen 

• Maandag 10 december (19h00 inpakken truffels, 20h00 vergadering) 

• di 08/01/2013 

• enkel indien nodig: do 31/01/2013 

• woe 20/02/2013 op Gaverland 


