Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Wim, Julie, Micheline, Pieter VB, Bart, Diana, Hilde, Greet,
Peggy, Nick, Carine, juf Carine (1B), juf Annemie (GAV4)
Verontschuldigd:, Stijn, Wendy, Dietrich, Pieter L, Katrijn, Heidi
Verslaggeving: Julie

Verslag vergadering 28 augustus 2013
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Actiepunten vorige vergadering
Het dossier voor de subsidies moet ingediend worden (Stijn).
3. Schooljaar 2013-2014
De functies blijven hetzelfde, tenzij er nog iemand kandidaat is voor een bepaalde functie
(voorzitter, secretaris, logistiek, cultuurraad, lokaal overleg, financiën)?
Het einduur van de vergaderingen blijft 22h, Carine houdt dit zorgvuldig bij ☺
Het zou fijn zijn als iedereen enthousiast mee vergaderd en inzet toont.
Voor elke activiteit zou een ‘verantwoordelijke’ aangeduid worden.
4. Communicatie
a. Leden
Stoppen met de ouderraad: Katleen, Veronique, Natascha, An, Suzy
Nieuw lid: Heidi (mama van Emma/GAV)
De lijst van leden en helpers moet geactualiseerd worden (Wim)
b. Mailing vanuit OR naar de ouders
We wachten nog even met een mailing.
c. Internet
Er zijn reeds 101 volgers op facebook, er moet nog wat extra reclame gemaakt worden !
d. Schoolnieuws
We starten dit jaar met 208 kleuters tegenover 201 vorig schooljaar. Op 1 februari zouden het
er 234 moeten zijn, om hetzelfde lestijdenpakket te kunnen behouden naar volgend schooljaar
toe.
Centrum:
1 peuterklas (4 kindjes)
3 eerste kleuterklassen (elk 19 kindjes)
2 tweede kleuterklassen (20 en 19 kindjes)
2 derde kleuterklassen (21 en 20 kindjes)
Gaverland:
GAV1 mengklas peuters en 1e kleuters
GAV2 eerste kleuterklas
GAV3 tweede kleuterklas
GAV4 derde kleuterklas
Juf Sofie Cools staat in de peuterklas op Gaverland (enkel in de voormiddag). Juf Katrijn en juf
Jolien nemen het nieuwe eerste kleutertje (1D) in het centrum op zich.
Het nieuwe klasje in het centrum werd tijdens de vakantie ingericht. Er moeten wel nog een
paar tafels, stoelen en banken aangekocht worden. Er werden ook 3 nieuwe toiletjes geplaatst,
maar er moet nog een afscherming komen.
Het smalle klasje boven werd onder handen genomen om er een knusse zorgklas van te
maken.
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Dinsdag 03/09 heeft Carine een afspraak met de gemeente voor het plaatsen van beugels in de
straat. Carine herinnert de ouders nogmaals via ’t Ravotterke aan de afspraken ivm
hoffelijkheid in het verkeer.
In het info-boekje staan de nieuwe prijzen voor drankjes (35 cent), koek (15 cent), klasfoto (4
euro), nieuwjaarsbrieven (75 cent). De middagvergoeding werd opgetrokken naar 50 cent per
middag.
In de Knuffelark en het Pleziereiland is er voldoende opvang, er werden nog geen problemen
gemeld.
Op GAV kunnen er tot 2x14 kindjes opgevangen worden.
Wat kunnen we dit jaar sponsoren?
• T-shirts voor de jarigen
• Verdere inrichting van de nieuwe klas (2 tafels, 8 stoelen, 5 zitbanken)
• 2 touch screens (GAV1 en 1D)
• Speelpleintje centrum (met kleine glijbaantjes): is een modderpoel, kunstgras, zachte
tegels, gras ?
• Palen voor zonnescherm boven zandbak (centrum)
• Afscherming nieuwe toiletjes 1D
• Zandbak GAV: leegmaken, nieuw zand, afdekzeil
• Stoelen GAV (+ evt plooitafels)
• Moestuin
De verwarming, loodgieterij, elektriciteit op GAV bespreekt Carine apart met de beheerraad.
Carine doet nog een oproep voor klus-momenten ! Ideaal zou dit voor de opendeur zijn, en ook
nog eind augustus. Op 10/09 om 18h gaan Nick en Wim de paddestoelen plaatsen in het
centrum, hulp is welkom ! Op 15/09 (BBQ) wordt de moestuin onder handen genomen, ook hier
hulp welkom !
De tuin in het centrum wordt onder handen genomen door de papa van Matisse (3B).
e. Schoolraad
Zie schoolnieuws
f. Lokaal Overleg

5. Activiteiten
a. Info-avond september
Dit jaar worden de ouders direct in de klas verwacht. Er wordt geen algemene info meer
gegeven, dit wordt kort door de juf zelf verteld. Per klas zou dan ook iemand van ons de
ouderraad kort moeten voorstellen. Als er klassen zijn waar niemand van de ouderraad in zit,
zal Wim dit op zich nemen. Wim stuurt de presentatie van vorig jaar door.
Julie herschrijft de uitnodiging om mee te geven met de ouders.
Diana zorgt voor de versnaperingen.
Pieter VB maakt de omslagen voor de juffen klas (vorig jaar was dit €80 per klas, dit jaar wordt
het €100)
b. Eind/beginactiviteit voor leden
Nog geen bakker vastegelegd...in nood: eventueel frietjes ?
c. Dag van de leerkracht
d. Quiz 29 november 2013
Micheline en Peggy nemen nogmaals de verantwoordelijkheid op voor de quiz.
De affiche zou zo snel mogelijk opgemaakt moeten worden zodat prijzen kunnen gezocht
worden (Dietrich?). Wie thuis nog prijzen heeft liggen, mag die altijd aan Micheline of Peggy
bezorgen.
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e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.

Er moet zeker een onderdeel ‘de kleuterschool zoals het is’ zijn, Carine geeft eventueel
ideetjes.
Eindejaarsactie
Bij Bani kan je ook vanille of chocoladewafels aankopen, voorlopig zouden we zowel de wafels
als de truffels aanbieden.
Ledenactiviteit
Kleuteractiviteit
Door de lage opkomst op deze activiteit, stelt Carine voor dit tijdens de uren te laten doorgaan.
In plaats van toneel moet misschien eerder gekeken worden naar workshops (vb muziek,
drum,..) ?
Info-avond ouders
Brunch 3 maart 2013
Opendeurdag 10 mei 2014
Thema ‘vlieg met ons mee’
Eindactiviteit ouderraad

6. Lokaal overleg
7. Financiën
De stand van de rekeningen wordt gecommuniceerd.
8. Varia
• Voor de brunch wordt de ouderraad mee verzekerd door de school, maar hoe zit het met
andere activiteiten ? Carine check dit.
• Mobiliteit: Wie kritieke punten kent, mag die doorgeven aan Pieter VB die dit op de Gezinsraad
bespreekt.
• Pieter VB wordt binnenkort nogmaals papa.
9. Volgende vergaderingen
Donderdag 26 september 2013
Woensdag 6 november 2013
Op de volgende vergadering worden de data vastgelegd voor de rest van het jaar. Wim bekijkt
alvast in welke weken dit zal zijn.
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