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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig:  An, Wim, Katleen, Stijn, Pieter VB, Pieter L, Véronique, 
Micheline, Greet, Suzy, Mieke, Carine, juf Annemie en Hilde.   
Verontschuldigd: Peggy, Julie, Katrijn, Dietrich, Natascha, Bart, Nick, 
Greet en Wendy 
Verslaggeving: Hilde 

 
Verslag vergadering 20 februari 2013, 20h00, Gaverland 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 8 januari 2013 
Geen opmerkingen 

 

2. Communicatie 
 
a. Mailing 
 De 2de mailing werd voor de krokusvakantie verstuurd. Die was heel goed. 
 
b. Schoolnieuws 

• Op 1 februari vond de jaarlijkse telling plaats. De school telt momenteel 234 kleuters. In 
2012 waren er dat 218. 

• In de peuterklas in het centrum zitten momenteel 33 kindjes. Daarnaast werden 8 
peuters uit de klas van juf Ann doorgeschoven naar de 1ste kleuterklas: 4 kindjes sloten 
aan bij de klas van juf Carine, en 4 kindjes bij de klas van juf Marleen. De ouders van 
deze peuters werden vooraf goed geïnformeerd. Juf Marleen is momenteel afwezig 
wegens ziekte, maar er kon vervanging worden gevonden. Juf Lieve voorziet nu full 
time ondersteuning voor de peuters: in de voormiddag in het centrum en in de 
namiddag in Gaverland. Juf Ann en juf Lieve starten ’s morgens met een gezamenlijk 
onthaal en nadien gaat juf Lieve met de helft van de peutergroep naar een eigen klasje 
dat de school kan gebruiken van de naschoolse opvang van ’t Ballonneke. Dit verloopt 
vlot. Juf Martine voorziet ondersteuning voor juf Marleen. 

 
c. Schoolraad (Micheline, Julie, Peggy, Natascha) 

• Ging door op 20.02.13, voorafgaand aan de ouderraadvergadering. 

• De oplossing voor het grote aantal peuters werd besproken. 

• De verlofdagen en pedagogische studiedagen voor 2013-2014 werden vastgelegd. 
Deze worden laten nog gecommuniceerd. 

• Voorstel om de prijzen voor de drank op de kleuterschool en op de lagere school gelijk 
te stellen. 

• Normaal gezien zou een nieuwe schoolraad moeten verkozen worden, maar omdat hij 
nog maar recent opnieuw werd samengesteld, is dat niet nodig. 
 

d. Lokaal Overleg (Peggy, Carine) 
Er was geen Lokaal Overleg. 
 

e. Financiën 

• De opbrengsten van de truffels, kwis en de brunch-sponsoring worden 
gecommuniceerd. 
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• Carine vraagt of het nog mogelijk is om binnen het jaarlijks voorziene budget van 
de ouderraad voor de kleuterschool volgende aankopen nog te financieren: 

o De aankoop van drie paddenstoelen voor de speelplaats van het Centrum. 
o De betaling van softwarelicenties voor de laptops die in de klassen worden 

gebruikt. 
� Dat is mogelijk. 

 
 

3. Activiteiten 
 
a. Info-avonden september 
 
b. Dag van de leerkracht 
 
c. Activiteit leden 
 
d. Quiz 

 
e. Eindejaarsactie 

Zie hoger bij punt 2 e. 
f. Brunch 

• De inschrijvingen lopen zeer goed. 

• De to do-lijst wordt volledig overlopen en aangepast. Het aangepaste bestand werd 
eerder al bezorgd. 

 
g. Kleuteractiviteit 

• Wordt georganiseerd op zaterdag 25/05 (niet op 27/04). Er zullen zoals vorig jaar twee 
voorstellingen doorgaan. 

• De dag voordien wordt dezelfde voorstelling voor de peuters georganiseerd. 
 

h. Info-avond ouders 
 

• ”Mega mama, super papa” door Klaar Hammenecker 

• Op donderdag 18 april om 20u in Gaverland 

• We nodigen ook de ouders van kinderen die in het 1ste en 2de leerjaar zitten. 

• Er is een beamer en scherm nodig. Carine zou graag een extra beamer en een vast 
scherm aankopen. Pieter L. zoekt hierover informatie op via beamerplanet.be . 

• Uitnodiging: we bezorgen de ouders eerst een papieren uitnodiging midden maart 
(kleuterschool + 1e en 2e leerjaar) en nadien een rappel per e-mail (enkel kleuterschool, 
via Herlinde) tijdens de paasvakantie. Wim vraagt aan Dietrich of hij een uitnodiging wil 
maken. Greet vraagt aan Klaar of zij een vast tekstje heeft over de infosessie, dat 
Dietrich voor de uitnodiging kan gebruiken. 

• Inschrijven ten laatste tegen 16.04.13. Hilde volgt de inschrijvingen op. 

• We voorzien een hapje en een drankje. 

• De leden van de ouderraad komen die avond tegen 19u30 om de stoelen en banken 
klaar te zetten: alvast  Katleen, Bart en Wim. Wie nog? We hebben zitplaatsen voor +/- 
60 personen. 

 
 

i. Opendeurdag (Carine) 
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• 4 mei 2013, thema “Beroepen” 

• In Gaverland vond al een voorbereiding plaats met ouders. 

• Er zullen weer knutselnamiddagen worden georganiseerd. 
 

j. Eindactiviteit ouderraad 

• Wordt na brunch besproken 

• Zal doorgaan op 23.06.13 
 

4. Varia 
Geen 
 

5. Volgende vergaderingen 

• Dinsdag 19.03.13 – 20u – Centrum 

• Donderdag 25.04.13 – 20u – Centrum 

• Woensdag 12.06.13 – 20u – Centrum (ook schoolraad dan) 


