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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

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

 
Verslag vergadering 19 maart 2013, 20h00, Centrum 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 20 februari 2013 
 

Feedback Pieter VB (mail 12/03): 

• Aanpassing bedrag sponsoring brunch 
 
Geen andere opmerkingen 
 

2. Communicatie 
 
a. Mailing naar de ouders 

• Laatste in juni te versturen, als “jaarafsluiter” 
 
b. Schoolnieuws 

• Ziekte juf Marleen tot na de Paasvakantie. Door tekort aan kleuterleidsters staat 
Martine Brijs (kinderverzorgster) nu in de klas. 

• Na Paasvakantie: een 10tal peuters bij (die we nu al zeker weten), woensdag hebben 
wij nog een onthaal. Klasgroep van juf Ann wordt opgesplitst, in 2 groepen. De 
hoofdgroep is voor juf Ann, ± 26 peuters + ondersteuning van een kinderverzorgster, 
Carine gaat hiernaar op zoek. Juf Lieve heeft ± 16 peuters in de klas van 't Ballonneke. 

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

• Volgende bijeenkomst op 20 juni 2013 
 
d. Lokaal Overleg (Peggy, Carine) 

• Geen nieuw LOK gepland 
 

e. Financiën 

• Saldo rekeningen wordt gecommuniceerd. 

• We gaan dit jaar extra items (bovenop vooropgesteld budget van dit schooljaar) 
financieren wegens de goede opbrengsten van quiz, truffels en brunch: twee 
projectoren met bijhorend scherm. Carine en Pieter L zorgen voor levering en 
installatie. Die van Gaverland zou ideaal gezien reeds hangen op onze infoavond, dus 
tegen 18/04. 

• Er is enige onduidelijkheid rond de terugbetaling van de onkosten. 
De huidige werkwijze van terugbetalingen: 

o Je bezorgt kasticketjes en/of ander bewijsmateriaal aan Pieter VB 



Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’  19 maart 2013 website                        2/4 

 

o Hij doet asap een overschrijving naar de rekeningnummer van de betrokkene. 
Dit gebeurt met een datum in de toekomst, gelijk aan uitvoeringsdatum plus 
één week. 

o Een printscreen van deze overschrijving stuur hij via mail naar de betrokkene 
en de voorzitter, zodat zij in die periode het bedrag en de rekeningnummer 
kunnen controleren (iedereen maakt ‘ns een foutje) en waar nodig kunnen 
reageren. Dus de betaling is zeker ingesteld. 

o In vergelijking met de andere jaren kan dit soms iets trager zijn, maar soms iets 
langer. 

o De werkwijze is nu gekend door iedereen van de OR en wordt als positief 
aanvaard, met andere woorden blijft gehanteerd worden door de 
penningmeester. 

We gaan geen bankkaart in gebruik nemen. 
Er kan steeds een voorschot gevraagd worden. 

 
f. Logistiek 

• Julie zet de taak van “Logistiek” niet meer verder, cfr mail 17/03. 

• Inhoud functie: 
o Ervoor zorgen dat het materiaal op elke activiteit ter beschikking staat, zowel 

op locatie als op school (info-avonden, brunch,...). 
o De nodige aankopen doen. 
o De voorraadkast op school bijhouden. 

• Er stelt zich tijdens deze vergadering geen kandidaat. Voorlopig worden de logistieke 
taken per activiteit verdeeld. 

 

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

 
f. Brunch 

• Evaluatie (opsomming van ideeën, beslissingen worden begin 2014 

genomen):

Brunch 2013 - 
evaluatie.pdf

 

• Voorlopige winst brunch wordt gecommuniceerd (borg tafels&stoelen nog niet 
terugbetaald,  bv. Klaveren Aas staat nog open,…) 

• Sponsoring: betalingsattest, placemat en begeleidende brief (Wim) (situatie 30/03: alles 
is rondgedeeld) 

 
g. Info-avond ouders 

• Donderdag 18 april, 20h00, Gaverland 

• Klaar Hammenecker (www.kinderpsycholoog.be): SuperPapa...MegaMama 

• Uitnodiging: Greet en Dietrich hebben hiervoor gezorgd 

• Uitnodiging is via Herlinde ook naar de Lagere school geraakt (1e en 2e leerjaar) 
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• Rappel via mail aan de ouders van de kleuters, niet naar lagere school: net voor de 
paasvakantie 

• Inschrijven tegen 16/04 via infoavond@oudersvoorkleuters.be, ook voor OR-leden. 
Hilde houdt het lijstje bij. 

• Er is/wordt geen affiche opgemaakt. 

• Hapje en drankje: Greet haalt dit (aantal inschrijvingen bij Hilde te verkrijgen) 

• Beamer en scherm: Pieter L en Carine zorgen voor de nieuwe projector en bijhorend 
scherm 

• Stoelen en banken klaar zetten om 19h30: Greet, Pieter, Carine, Katleen, Bart, Wim. 
Wie nog? 

 
h. Opendeurdag (Carine) 

• Zaterdag 4 mei 2013 op beide locaties, thema “Beroepen” 

• De voorbereidingen zijn gestart.  

• Er wordt ook in 't Centrum beroep gedaan op ouders om de spelletjes te begeleiden, 
mét een beurtrol. De juffen blijven in hun klas om ouders te informeren over hun werk 
in de klas. De bar wordt ook buiten geplaatst. Carine heeft een extra tent besteld bij de 
gemeente. 

• Wij willen ook graag veranderen van brouwer. Carine doet navraag. 

• Ook de school werkt samen met Marijke, mama van Wolf (Gav1). Zij zal op beide 
vestigingen een muzikaal 'iets' brengen gekaderd binnen ons thema. Zij komt eerst 1 
uurtje in ’t Centrum spelen en daarna gaat ze naar Gaverland. 

• Dietrich zal de affiche maken, Carine geeft de gegevens door. De affiches worden na 
de Paasvakantie met de kleuters meegegeven. 

• Carine bezorgt de OR en andere ouders een werkschema, zodat ze hierop kunnen 
intekenen. 

 
i. Kleuteractiviteit 

• Zaterdag 25 mei 2013 op Gaverland 

• Roodvonk, “Voel eens” (www.roodvonk.be) 

• Wim informeert bij Marijke van Roodvonk rond opbouw/afbraak, duurtijd voorstelling en 
andere praktische items 

• Afstemming met juffen en opvang Moeke Ann & Nathalie (Carine) 

• Uitnodiging (enkel kleuters, geen peuters (zien voorstelling reeds op vrijdag tijdens de 
schooluren) / op papier / week van 22/04, rappel week van 13/05 / inschrijven tegen 
woensdag 22/05) 

• Affiche door Dietrich (Wim vraagt input bij Marijke voor uitnodiging en affiche) 

• Twee voorstellingen: 14h00 en ? (zie hierboven) 

• Logging inschrijvingen : brievenbussen Gaverland (Pieter L) & Centrum (Natascha) + 
via mail (Natascha). Wim zet een excel-bestandje op Skydrive zodat op één plek de 
inschrijvingen worden gelogd + zorgt voor extra ovk-mailadres dat wordt gelinkt aan het 
mailadres van Natascha 

• “1 symbolische euro” en “hapje en drankje”: dit doen we niet, zo kan er makkelijk via 
mail worden ingeschreven. Een pauze is er niet, dus een hapje en drankje zijn niet 
relevant. 

• Vestiaire: Hilde 

• Foto’s trekken en op Facebook zetten: Diana 

• Banken stoelen klaar zetten om 13h30: Carine, Pieter L, Wim 
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j. Eindactiviteit ouderraad 

• Zondag 23 juni 2013 op Gaverland 

• Kinderactiviteit? Iedereen denkt hierover al ’ns na. 

• BBQ door Placide? Werkwijze? Pieter L vraagt offerte bij Placide, Dietrich bij Bosman 

• Praktische uitwerking: Uitnodiging, logging inschrijvingen,… is voor volgende 
vergadering 
 

4. Varia 

• WC-brilletjes: Er zijn 'mobiele' brilletjes voor ’t Centrum aangekocht (in navolging van de 
strips op de brilletjes van Gaverland (niet zo koud voor de billetjes)). Kleuters kunnen die 
zelf op de wc-bril leggen als ze dat nodig vinden. Ze kunnen zelfs kiezen tussen een 
'prinsessen'- of 'jungle'-bril.  

• Ideetje: verkopen van speelgoed, kledij, boeken,… ten voordele van een goed doel (tijdens 
zomerdrink?) 

• Er zou een ziek kindje “zonder medeweten” van de juf tijdens de schooluren zijn opgehaald 
door zijn/haar opa. Is dit normaal dat personen zomaar een kindje kunnen meenemen? Is 
extra toezicht vereist? Het is echter niet geweten of de juf écht hier niets van wist. 
Misschien kende ze de opa wel en heeft ze het wel gezien?! Is er écht geen communicatie 
(verbaal of non-verbaal) geweest tussen de juf en opa? Spijtig genoeg hebben we niet alle 
feiten (van beide betrokken partijen) om er een concreet beeld van te maken. Bijgevolg 
gaan we ervan uit dat het een normaal vertrek is van de kleuter, zonder dat er zich zorgen 
over toezicht ed gemaakt moet worden! 

• Het verkeer voor en rond de school wordt problematisch: ouders zetten hun auto dubbel 
zowel op de straat als op de parking, parkeren op het voetpad, weinig aandacht/geduld 
voor de fietsers en voetgangers,… Het wordt aangehaald voor de situatie van ’t Centrum, 
maar dit is eveneens van toepassing voor Gaverland (er wordt gewoon voor de schoolpoort 
geparkeerd door ’n last minute ouder). Carine verstuurt een briefje naar de ouders van 
beide schooltjes (een apart briefje, niet enkel vermelden in ’t Ravotterke). Hilde neemt 
contact op met de gemeente voor extra paaltjes op ’t voetpad of andere structurele 
maatregel(en) aan de schoolpoorten. 

 

5. Volgende vergaderingen 

• Donderdag 25/04/2013 – 20u – Centrum 

• Woensdag 12/06/2013 – 20u – Centrum (schoolraad ervoor) 
 


