Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Diana, Peggy, Stijn, Wim, Bart, Hilde, Julie, Micheline, Pieter L,
Stefanie, Filip, Erika, Kevin, juf Carine, juf Inge (GAV), juf Ria (centrum)
Verontschuldigd: Nick, Pieter VB, Wendy, Dietrich, Greet, Heidi
Verslaggeving: Julie

verslag vergadering 26 september 2013
Leden@oudersvoorkleuters.be = (nieuwe) leden bovenaan opgesomd + juf Carine
1. Goedkeuring verslag vergadering van 28 augustus 2013
OK
2. Communicatie
a. Leden, helpers
Heel wat nieuwe leden: Heidi Van Moere (GAV), Erika Bernaerts (centrum), Stefanie De
Cleen (GAV), Filip Lambrecht (centrum), Kevin Poschet (centrum)
Katrijn stopt met de ouderraad.
De ouderraad telt nu 19 leden.
b. Mailing
Diana verstuurt de eerste mailing, begin oktober.
c. Schoolnieuws (Carine)
• De paddestoelen zijn nog niet geplaatst, aangezien het die dag heel hard regende… Een
nieuwe afspraak moet nog gemaakt worden (Wim).
• De moestuin op Gaverland hebben de juffen zelf onder handen genomen. Ze willen graag
een blotevoetenpad aanleggen. Kan dit met het geld van de ouderraad ?
• Sponsoring dit schooljaar: de aankopen voor 1D zijn gedaan en de laatste 2 touch screens
zijn geleverd. Deze kosten moeten terugbetaald worden aan de school (Pieter VB).
• In het centrum moeten zeker het speelpleintje aan de glijbanen en het stuk rond de boom
heraangelegd worden. Grasmatten lijken de beste oplossing. Carine bekijkt het nogmaals.
• Carine heeft met de gemeente afgesproken waar de paaltjes op het voetpad zullen komen.
Carine doet ook nogmaals een oproep in ’t Ravotterke.
• Bij het invullen van de octopus-enquete staat voor de kinderen van het centrum het adres
van de school op Gaverland. Carine heeft dit gemeld.
• De burgerlijke aansprakelijkheid van vrijwilligers en leden wordt gedekt door de
schoolverzekering. Voor ongevallen geldt dit niet…
• Er is dit jaar een nieuwe editie van Scoolrock, waarschijnlijk samen met de Toren. Datum:
26 juni 2014.
• Op de info-avond hadden enkele ouders hun bezorgdheid geuit over de ramen op de
bovenste verdieping. Kunnen kleuters die ramen openzetten ? Carine bekijkt met Pieter L of
hier een oplossing voor bestaat (slotjes?)
d. Schoolraad (Micheline, Julie, Peggy)
e. Lokaal overleg (Peggy)
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f. Cultuurraad (Stijn)
Stijn heeft het subsidiedossier ingediend. We hebben iets minder dan vorig jaar, doordat we
geen slotactiviteit hadden.
g. Financiën (Pieter VB)
De stand van zaken is meegedeeld.
3. Activiteiten
a. Info-avonden september
Op GAV willen de juffen toch terug een gezamenlijk info-moment. Op het centrum zou het
misschien leuk zijn als Carine, Mireille (zorg) en Ilse (turnen) zich voorstellen in de klas
(alleen in het eerste kleuter?)
b. Eind/beginactiviteit voor de leden
Geslaagd ! Wel hadden de kinderen in de klassen gespeeld en spulletjes meegenomen…
c. Dag van de leerkracht (4 oktober)
Carine zorgt voor een rode loper en een zakje met bloembollen (“pluk de dag van de
leerkracht”). De ouderraad trakteert de juffen op koffiekoekjes (Julie).
d. Quiz (vrijdag 29/11/2013, Boerenpoort)
We zouden dezelfde affiche als vorig jaar gebruiken.
De maandag voor de herfstvakantie gaat het briefje mee met de kleuters. De ouders
kunnen dan eventueel op de herfstwandeling afspreken. We houden het principe dat er 2
ouders van kleuters per groep moeten zijn. Per klas stuurt iemand van de ouderraad een
mailtje om eventueel een klasgroepje te maken.
Wim activeert het emailadres quiz@oudersvoorkleuters.be
Pieter informeert bij de drankencentrale Pijl voor drank, koelkast en toog. Dit jaar moeten er
meer zware bieren zijn. De verkoopprijzen van de drank worden aangepast.
Prijzen voor de prijzentafel mogen aan Micheline en Peggy gegeven worden.
De avond zelf zijn 11 leden nodig om te helpen.
e. Eindejaarsactie
De wafels zijn niet echt lekker dus houden we het bij de truffels, zelfde aanbod als vorig
jaar. Peggy zorgt voor de organisatie.
f. Tweede activiteit leden?
g. Kleuteractiviteit
Juf Katrijn geeft samen met een vriendin voorstellingen voor kleuters (erkend gezelschap).
Dat lijkt een prima idee voor de kleuteractiviteit. Het zou dan binnen de schooluren vallen.
Carine bespreekt het met Katrijn.
h. Info-avond ouders
Voorstellen zijn welkom ! Eventueel kan Liesbeth Verhoeven (Bodymap) nogmaals
uitgenodigd worden.
Samenwerken met de lagere school gaat dit jaar niet (info avond over leren leren). Ouders
van het eerste en tweede leerjaar kunnen wel uitgenodigd worden.
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i. Brunch
Zondag 16/03/2014 op Gaverland. ’t Buffetje ligt vast.
j. Opendeurdag
Zaterdag 10/05/2014, “Vlieg met ons mee”
k. Eindactiviteit ouderraad
4. Varia
De lapjes wildbreien hangen er een beetje triestig bij in het centrum, wie zich geroepen voelt…
5. Volgende vergaderingen
• Woensdag 6 november
• Dinsdag 10 december (verdeling truffels/wafels om 19h00, vergadering 20h00)
• Donderdag 16 januari
• Woensdag 26 februari
• Donderdag 27 maart
• Dinsdag 22 april
• Woensdag 4 juni
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