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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Kathleen, Wim, Bart, Katrijn, Véronique, Natascha, Julie, 
Micheline, Pieter L, Greet, Carine, juf Gaverland, juf Centrum. 
Verontschuldigd:  
Verslaggeving: Véronique 

 
Verslag vergadering 25 april 2013, 20u00, Centrum 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 19 maart 2013 
 

Het verslag van de vergadering van 19 maart wordt goedgekeurd. 
 

2. Communicatie 
 
a. Mailing naar de ouders 

• Diana zorgt in juni voor de laatste mailing naar de ouders. 
 
b. Schoolnieuws 

• Ziekte juf Marleen is verlengd tot 10.05. Het is nog onzeker of juf Marleen dan ook 
effectief terug aan het werk zal gaan. Martine Brijs (kinderverzorgster) vervangt tot dan 
juf Marleen. 

• De peuters zijn opgesplitst in een klasje van 14 bij juf Maxime en een klas van 28 bij juf 
An, die ondersteund wordt door juf Lieve. Er zijn heel wat reacties geweest van ouders 
die niet begrepen waarom de ene peuter doorschoof en de andere niet. 

• Opendeur: de affiches zijn klaar en werden ontworpen door Dietrich. 

• Verkeersveiligheid aan de schoolpoort: er komt een artikel in ’t Ravotterke over 
hoffelijkheid. 

• Refter: juf Carine voorziet problemen wanneer de huidige refterhulp weg gaat op 10.05. 
Zij hielp 4 dagen per week in de refter. Juf Carine lanceert daarom een oproep voor 
kandidaten. 
 

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

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

• Donderdag 2 mei in Kallo.  
 

e. Financiën 

• Financiële situatie wordt gecommuniceerd. 
 
f. Logistiek 

• Er wordt afgesproken dat er per activiteit wordt bekeken wie verantwoordelijkheid 
neemt. 

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

  
g. Info-avond 18 april 

• De reacties waren positief. 

• De stoelen zaten wel ongemakkelijk. Juf Carine en Pieter gaan op het internet op zoek 
naar goede, goedkope stoelen. 
 

h. Opendeurdag (Carine) 

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

• De voorbereidingen zijn gestart.  

• Er wordt in 't Centrum beroep gedaan op ouders om de spelletjes te begeleiden, mét 
een beurtrol. De beurtrol is bijna in orde, maar het verloopt erg moeizaam. De juffen 
blijven in hun klas om ouders te informeren over hun werk in de klas.  

• De opstelling van de bar was vorig jaar niet praktisch. Nu zal de bar opgesteld worden 
waar vorig jaar de frieten werden gebakken. Er wordt een koelwagen gehuurd (ca. 
€200), die achter de tent zal geplaatst worden. Langs het ene venster zal de afwas 
binnengezet worden en langs de andere venster zullen de propere glazen en kopjes 
doorgegeven worden. De afwassers zorgen ook voor de taarten. 

• De opruim op zondag wordt afgeschaft. De juffen werken liever op zaterdag wat langer 
door, met de hulp van enkele ouders. 

• Dit jaar zullen de juffen niet zingen, maar zal er accordeonmuziek zijn. 
  

i. Kleuteractiviteit 

• Zaterdag 25 mei 2013 op Gaverland 

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

• Opbouw: vrijdag 24 mei vanaf 09u15. Juf Carine vraagt nog 1 helper. 

• Afstemming met juffen en opvang Moeke Ann & Nathalie (Carine): is in orde. 

• 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  

• Duur voorstelling = max. 45 min. 

• Twee voorstellingen: 14u en 15u15, dus een half uur ertussen. 

• Logging inschrijvingen : brievenbussen Gaverland leegmaken (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 (= voeleens@oudersvoorkleuters.be)  

• Vestiaire: Hilde 

• Foto’s trekken en op Facebook zetten: Diana 

• Banken stoelen klaar zetten om 13h30: Carine, Wim, Greet (moet dit eerst nog even 
checken) en Katrijn. 

• Opkuis tussen 16u en 16u30 

• Afbraak decor: Wim 
 

j. Eindactiviteit ouderraad 

• Zondag 23 juni 2013 op Gaverland 
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• Kinderactiviteit? Pieter en Katrijn gaan bij hun contacten na wat de voorwaarden zijn 
voor een huifkarrentocht. 

• Er wordt gekozen voor BBQ met aparte stukken. Pieter L. vraagt offerte bij Placide, 
Dietrich bij Bosman. 

• Juf Carine opent Gaverland voor de BBQ-man zoals vorig jaar.  

• Praktische uitwerking: uitnodigingen en drank (Kathleen), logging inschrijvingen (Bart) 

• Afzwaaiers Natascha en Véronique zorgen voor de aperitief. 
 

4. Varia 
 

5. Volgende vergaderingen 

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


