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

Verslag vergadering 12 juni 2013, 20h00, Centrum
1. Goedkeuring verslag vergadering van 25 april 2013
Geen opmerkingen
2. Communicatie
a. Mailing naar de ouders
• Laatste in juni te versturen, als “jaarafsluiter”. Diana heeft ervoor gezorgd. Deze was
goed opgesteld, alles opgesomd wat juffen gekocht en gekregen hebben, ‘opwarming’
voor volgend schooljaar (brunch, quiz), oproep voor helpers.
Herlinde zal deze doorsturen.
De datum van de eerste vergadering wordt erin vermeld.
b. Schoolnieuws
• Juf Mireille vertelt:
o Op 01/02/2012 waren er 218 kleuters ingeschreven, op 01/02/2013 waren dit er
235.
o Volgend schooljaar komt er een extra 1e kleuterklas. Er zullen dan 3 eerste
kleuterklasjes zijn met elk 17 à 18 kls. Juf Katrijn zal parttime deze 1e KK doen.
De andere juf is nog niet gekend (nog in onderhandeling). Deze klas zal boven
zijn waar nu de zorgklas is. Juf Mireille verhuist naar een andere klas. In de
nieuwe klas zal ook de logo, GON-begeleiding en contacten met CLB kunnen
doorgaan. De testen kunnen er afgenomen worden.
o Juf Sophie blijft in derde kleuterklas
o Juf Lieve en juf Ilse hebben beiden een fulltime volgend schooljaar
o Peuterklas op Gaverland = Sofie Cools
o Refter verloopt vlot. Julie en Katleen springen bij.
• Verkeersveiligheid aan de schoolpoorten:
o Mail van Emiline Brocken (dienst mobiliteit): voorstel om rode beugels te
plaatsen. Deze hebben een u-vormig profiel en zijn verplaatsbaar. Deze
beugels komen aan kant van school: vanaf hekken tot kapsalon (?). We
zouden graag aan de andere kant ook beugels hebben: vanaf zebrapad tot
bord verboden te parkeren. Dit moet nog nagevraagd worden. Mireille zal een
antwoord sturen.
o We hebben toestemming van dienst mobiliteit om hekken (weg naar kerkhof)
half dicht te doen. Sommige ouders rijden met auto tot hekken pleziereiland.
Eventueel een verzinkbaar paaltje?
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• Nieuwe stoelen
o Pieter L: heeft aantallen nodig om een juiste offerte te laten opmaken. We
kunnen dit eventueel combineren met de aankoop van ander materiaal, dit
komt goedkoper uit. Carine zal dit verder opnemen.
• Data infoavonden september
o Dinsdag 03/09 in Centrum
o Woensdag 04/09 in Gaverland
Bedenking: kunnen ‘oude’ ouders later inpikken? Ze hebben het
meeste al enkele keren gehoord.
Promotiefilm?
• Hulp op school
o Centrum: tuin wordt verzorgd door papa van Matisse De Wever. Voorstel van
Carine is om 2 keer per jaar een klusmoment te organiseren: augustus + vóór
opendeur. In de doolhof (kleuters noemen dit het kabouterbos) moeten de
paddenstoelen nog komen. Er liggen ook nog takken waarvan een bak
gemaakt kan worden.
o Woensdag 03/07 vanaf 18u: plaatsen van paddenstoelen, bladerenbak.
Herlinde/Mireille zal mail sturen en opsommen wat er allemaal moet gebeuren.
Op de vorige brief is er reactie van ouders gekomen!! Veel ouders hebben toen
naar een concrete datum gevraagd.
c. Schoolraad (Micheline, Julie, Peggy, Natascha)
• Alles reeds gezegd in ’t puntje Schoolnieuws
d. Lokaal Overleg (Peggy, Carine)
• Statuten, subsidies, buitenschoolse kinderopvang
• Vertegenwoordiger = Peggy ; vervanger = Wim
• Stijn moet dossier indienen bij cultuurraad om toelages aan te vragen
• Sint-Martinusschool heeft contract met ’t Ballonneke stopgezet, reden was de hoge
energiekosten.
e. Financiën
• Financiële situatie wordt besproken.
3. Activiteiten
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Info-avonden september (03/09/13 en 04/09/13)
Dag van de leerkracht
Activiteit leden
Quiz
Eindejaarsactie
Brunch
Info-avond ouders
Opendeurdag
Carine (via Mireille):
- goed meegevallen, weer was OK, grote opkomst, iedereen bedankt!!
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- aandachtspunt: niet alle activiteiten waren goed bemand in het Centrum, op Gaverland
was dit wel ok. Men kon niet op de chiro rekenen, er was de sportmarathon. Volgend jaar
moet de datum beter afgesproken worden!
Reactie andere leden:
- muziek was te snel weg waardoor de sfeer ook minder was. Veel ouders hebben de
muziek gemist, was ook te luid.
- heel goed dat de juffen in de klas waren
- ijsjes waren heel snel gesmolten (er was geen koelelement in de fiets)
- er moet meer ambiance aan hoofdingang komen
- schminken was sneller gedaan dan gepland, veel kindjes waren teleurgesteld dat ze niet
meer geschminkt konden worden. De kinderen moesten ook lang wachten.
- de klassen waren mooi versierd
- er waren weinig taarten, enkel brieven meegegeven aan 3e kleuterklas.
Op Gaverland zijn er potloodtekeningen per opbod verkocht. Dit vereist bijsturing, als dit
nog wordt gedaan.
i.

Kleuteractiviteit: Zaterdag 25 mei 2013 op Gaverland
• Heel leuk, gezellig, actief met kleuters, knus
• Alle kinderen vonden het leuk, zowel de kleuters als de lagere school kinderen (broer /
zus)
• Volgend jaar terug vroeger organiseren (februari?)

j.

Eindactiviteit ouderraad
• Zondag 15 september 2013 op Gaverland
• Kinderactiviteit = huifkar. 120 euro per huifkar Pieter L neemt dit verder op.
• BBQ:
o Er is gekozen voor een pakket, wel aanduiden of je vlees en/of vis wilt, alsook
aantal kids en aantal volwassen per familie/inschrijving.
o Nog geen informatie betreffende voorstel van Bosman. Dietrich vraagt na.
• Afzwaaiers: Katleen, Natascha, Véronique, An (zorgen voor aperitief)
• An stopt ook, we kunnen nog wel op haar rekenen als helper
• Praktische uitwerking:
o Uitnodiging + drank = Katleen
o Logging inschrijvingen = Bart

4. Varia
• Doorschuifsysteem? (vraag van Julie)
Volgend schooljaar schuift 2e kleuterklas integraal door naar 3e kleuterklas: de klassen
worden niet gemengd. De groepsdynamiek is heel goed, het zijn beide heel goede
groepen. Er komt wel meer vraag naar klasoverschrijdend werken. Mireille koppelt
terug naar Julie.
• Ter info: Kennismakingsontbijt eerstejaars lagere school: zondag 22/09
5. Volgende vergaderingen
• Woensdag 28/08/2013 – 20u – Centrum (schoolraad ervoor)
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