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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Peggy, Wim, Bart, Julie, Dietrich, Micheline, Pieter L, Greet, 
Heidi, Stefanie, Filip, Erika, Kevin, juf Carine, juf Ingrid, juf Sophie  
Verontschuldigd: Pieter VB, Diana, Stijn, Wendy, Nick, Hilde 
Verslaggeving: Julie 

 
Verslag vergadering 6 november 2013 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 26 september 2013 
OK 

 

2. Communicatie 
a. Leden, helpers 
Alle lijsten zijn aangepast op internet. 
 
b. Mailing 
Eerste mailing is verstuurd. 
 
c. Schoolnieuws (Carine) 
Na de herfstvakantie zijn er 8 peuters ingestapt bij juf An, 1 peuter bij juf Sofie en 1 kleuter bij 
juf Marleen. 
De tafels voor de nieuwe klas (1D) werden aangekocht.  Pieter heeft slotjes bij om op de ramen 
te plaatsen op het eerste verdiep.  Pieter en Carine hebben allebei geinformeerd voor de 
afscherming van de toiletten boven. Pieter stelt voor om het GTI te contacteren.  
De paddenstoelen in het centrum zijn geplaatst. 
Carine heeft nog een mail ontvangen van de dienst mobiliteit: ze zijn volop bezig met de 
beugels en paaltjes. Het is onmogelijk het hek van de wegel naar het kerkhof te sluiten, zonder 
ingrijpende werken. 
 
d. Schoolraad (Micheline, Julie, Peggy) 

 
e. Lokaal overleg (Peggy) 
Eind november is er vergadering, Peggy en Carine zullen aanwezig zijn.  Wim heeft een 
opmerking over het online inschrijven: het systeem blokkeert elke keer.  Daar valt weinig aan te 
doen..het puntje komt wel elke keer ter sprake op het lokaal overleg. 

 
f. Financiën 
De stand van de rekeningen wordt meegedeeld. 

 

3. Activiteiten 
 
a. Info-avonden september 
 
b. Eind/beginactiviteit voor de leden 

 
c. Dag van de leerkracht 
Prima volgens de leerkrachten ☺ 
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d. Quiz 
Er zijn net genoeg helpers, wie zin heeft mag zich nog altijd opgeven !  
Er zijn ook nog prijzen nodig voor de prijzentafel !  
Kan iedereen voor zijn eigen klas nog een mailtje uitsturen om eventueel een groepje te maken 
met de klas ? Emailadressen zijn te verkrijgen bij Herlinde. 

  
e. Eindejaarsactie 
Bart heeft ervoor gezorgd dat online inschrijvingen rechtstreeks in excel verwerkt worden.  De 
brieven gaan deze week nog mee met de kleuters.  Erika en Stefanie geven de papieren 
briefjes in.   

 
f. Kleuteractiviteit 
Carine informeert nog even bij Juf Katrijn, maar het is zeker dat zij een voorstelling geeft.  Komt 
dus zeker in orde ☺ 
 
g. Info-avond ouders 
Het wordt een info-avond door Bodymap (Liesbeth Verhoeven, heeft een paar jaar terug al een 
info-avond gegeven over ‘kleuters in het verkeer’).  De info-avond gaat door op donderdag 
24/04/2014 op Gaverland.   Die week is het ook vergadering van de ouderraad (22/04) ! 
Stefanie koopt een plooistoel aan in de Ikea (7€/stuk), als deze goed bevonden wordt, kunnen 
we er zo een aantal kopen. 

 
h. Brunch 
Zondag 16/03/2014 op Gaverland 

 
i. Opendeurdag 
Zaterdag 10/05/2014 - “Vlieg met ons mee” 
 
j. Activiteit ouderraad 
WK voetbal in juni ? (Pieter en Dietrich?) 
Op de after-ouderraad in de Kadans is vorige keer het idee gegroeid om met het WK voetbal 
iets te organiseren: grootse plannen om  bvb een scherm in openlucht te zetten ☺ Eerst het 
speelschema afwachten en dan aan de mannen om er verder over na te denken… Carine ziet 
liever een voetbaltornooi met de ouders en kleuters ☺ 
Kaas & wijn (Dietrich en Julie) 
Net zoals vorig jaar zouden we in februari een kaas- en wijnavond organiseren voor de leden 
van de ouderraad.  De Boerenpoort ligt vast op 21 februari (dus geen Valentijn-thema☺)  

 BBQ in juni of september ? 
Fuif voor de ouders ? 

 

4. Varia 
Klusjes: Pieter kent iemand die kan komen klussen op school.  Klussen genoeg maar geen 
budget, helaas… 
‘Lege brooddozen’reportage op tv: Op onze school geen probleem, als er al eens iemand geen 
boterhammen bij heeft, dan contacteren de juffen de ouders of zoeken ze een oplossing.  Maar 
dit is geen oproep om geen boterhammen mee te geven ☺ !! 
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5. Volgende vergaderingen 
 

• Dinsdag 10 december (verdeling truffels om 19h00, vergadering 20h00) 

• Donderdag 16 januari 

• Woensdag 26 februari 

• Donderdag 27 maart 

• Dinsdag 22 april  

• Woensdag 4 juni 
 


