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

Verslag vergadering 16 januari 2014
1. Goedkeuring verslag vergadering van 10 december 2013
OK
Diana neemt de verslaggeving over tot het einde van dit schooljaar.
2. Communicatie
a. Mailing
De tweede mailing voor begin 2014 zal opgesteld worden door Diana. Volgende puntjes zullen
zeker opgenomen worden in de mailing: Brunch op 16 maart 2014, aankondiging volgende quiz
en vermelding dat de vorige quiz weer een succesvolle editie was met als eerste prijs een
cadeau voor de kleuters. De truffelactie zal terug herhaald worden. Aankondiging
kleuteractiviteit en info-avond voor de ouders.
b. Schoolnieuws (Carine)
In ’t Centrum zijn 8 nieuwe kleuters gestart en op de Gaverland school zijn er 5 nieuwe kleuters
(2 die nu gestart zijn en 3 die later starten). Bij juf An zitten er 21 kleuters, bij juf Sofie 16
kleuters. In totaal zijn er 237 ingeschreven kleuters (telling 01/02/2014). Dit zijn 2 kleuters meer
dan de telling op 01/02/2013. Voor de volgende info-avond op Gaverland (12/02/2014) zijn er
24 uitnodigingen verstuurd.
Er zijn nog allerlei “projecten” lopende: op de speelplaats in ’t centrum zal er gras gezaaid
worden of grasmatten gelegd worden (prijsofferte afwachten) op het pleintje, nadat dit
opgehoogd is met grond en afgeboord is geworden met een houten kader. Op Gaverland zal de
zandbak leeg en proper gemaakt worden en terug gevuld worden met zand. Om de zandbak
proper te houden zal een structuur gezet worden waarop afdekzeilen opgehangen kunnen
worden. Juf Carine hoort na wie het zand kan komen uitgraven en ophalen. Met Pieter L te
checken wat we hier allemaal voor nodig hebben.
De tussenschotten voor de toiletjes op het Centrum zijn nog steeds niet geplaatst. Er was ook
de opmerking dat de kleuters niet aan het WC-papier kunnen om de pipi af te vegen. Zolang er
geen tussenschotjes staan, kunnen er geen WC-rolletjes opgehangen worden. Heidi zal contact
opnemen met GTI. Pieter L heeft het momenteel te druk.
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De 60 plooistoelen voor o.a. de info-avonden zijn aangekocht en geleverd door Heidi. Ze heeft
hier o.w.v. het aantal stuks nog een extra korting op gekregen.
c. Schoolraad (Micheline, Julie, Peggy)
De schoolraad vindt plaats op 26/01/2014
d. Lokaal overleg (Peggy)
Het lokaal overleg vindt plaats op 29/01/2014 (mediazaal in Ter Vesten om 20.00). Peggy en
Micheline zullen hier naartoe gaan. Pieter VB zal eveneens gaan als voorzitter van de
Gezinsraad.
e. Financiën (Pieter VB)
Het saldo op de rekeningen is meegedeeld.
De volmachten zijn overgedragen en staan nu op naam van Wim, Pieter VB en Bart.
Er is een voorstel van Pieter VB om de verzekering voor de leden en helpers van de ouderraad
te herbekijken. Heidi checkt met haar man (verzekeringsmakelaar) voor een
tweede/tegenvoorstel.
Het besluit is genomen dat we de verzekering moeten herbekijken. De praktische kant wordt
uitgewerkt door Pieter VB, Heidi en Wim.
3. Activiteiten
a. Info-avonden september
b. Eind/beginactiviteit voor de leden
c. Dag van de leerkracht
d. Quiz
De kosten voor de Quiz zijn betaald. De winst van de quiz was 4% hoger dan vorig jaar.
Micheline heeft de Boerenpoort vastgelegd voor volgende quiz op 21/11/2014.
e. Eindejaarsactie
De truffels zijn betaald aan Bani, er is 1 openstaande betaling. Pieter VB blijft hierachter aan
gaan.
De winst op de truffelactie was 12% hoger dan vorig jaar.
Evaluatie: het was een spannende editie, maar uiteindelijk is de actie goed afgelopen. Alle
truffels zijn bij de ouders terechtgekomen. Er waren een aantal doosjes dubbel/verkeerd
besteld. De papieren bestellingen staan ter discussie. Volgende editie enkel mogelijk om via de
website van de ouderraad te bestellen. Indien men de bestelling niet online kan plaatsen, zal er
de mogelijkheid zijn naar een telefoonnummer of GSM van iemand van de ouderraad te bellen
(Juf Carine of Bart?), die de bestelling dan via de website ingeeft. Op deze manier kunnen
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foutief, onvolledig of onleesbare ingevulde briefjes vermeden worden. De matching van de
bestellingen met de betalingen zal dan ook veel vlotter verlopen).
Om laattijdige leveringen te vermijden zal de actie dit jaar vroeger georganiseerd worden en
ook vroeger afgesloten worden. Eventueel kan er op basis van de bestellingen van de vorige
jaren een raming gemaakt worden en een voorlopige bestelling geplaatst worden. Zodra alle
bestellingen binnen zijn, kan de definitieve bestelling doorgegeven worden.
f.

Activiteit ouderraad

Kaas & wijn op 21 februari in de Boerenpoort. Uitwerking door Julie en Dietrich. Wie wenst deel
te nemen bevestigt best via mail + het aantal personen. Voor de ouders die geen kaas lusten,
zal er een assortiment vleeswaren voorzien worden.
g. Kleuteractiviteit
Op de vorige vergadering is de kleuteractiviteit voorgesteld geworden door juf Katrijn. Ze voert
dit uit met een vriendin. Deze activiteit wordt aangeboden door de ouderraad en zal dit jaar
tijdens de schooluren plaatsvinden zodat alle kleuters hieraan kunnen deelnemen.
De voorstellingen zijn gepland op 24, 25 of 26 maart 2014 om 9.00 en 10.30, in de namiddag op
Gaverland. De kosten van de 3 voorstellingen (2 op het Centrum en 1 op Gaverland) zijn voor
de OR. De praktische uitwerking gebeurt door de juffen. Als er hulp nodig is, dan horen/lezen
de mama’s en papa’s van de OR het wel.
h. Brunch
De brunch heeft even ter discussie gestaan, omdat de vorige jaren al het werk steeds op de
schouders van een aantal mensen terecht kwam. De brunch vergt een intensieve voorbereiding
en met hoe meer mensen we zijn, hoe beter we dit kunnen organiseren en er een plezierige
activiteit van maken.
Op de brunch verwachten we dus dat iedereen van de ouderraad aanwezig zal zijn om alles in
goede banen te leiden. De datum is goed van tevoren gecommuniceerd geworden. De brunch
vindt plaats op zondag 16 maart 2014 op Gaverland. Wim blijft de eindverantwoordelijke voor
de organisatie van de brunch. Wel maken we natuurlijk een uitzondering voor Stefanie o.w.v.
haar zwangerschap.
Wim heeft bevestigd dat ’t Buffetje ok is.
De brunch wordt als testcase gebruikt voor de online inschrijvingen. Er wordt geen mogelijkheid
geboden om via papieren briefjes in te schrijven, wel alternatieven waarop de inschrijvingen
kunnen doorgegeven worden (via secretariaat van ’t school of telefonisch via Bart) indien men
echt niet online kan inschrijven. Zo kunnen we shiften die de maximum capaciteit bereikt
hebben sneller afsluiten. Voor de zekerheid zullen we nog wel de brievenbussen van de
ouderraad checken (Erika op ’t Centrum en Heidi op Gaverland).
Op de vergadering hebben we het actueel overzicht van de organisatie van de brunch (het
“draaiboek”) overlopen. Wim zal de upgedate lijst doorsturen. De lijst van de sponsors is ook
overlopen geworden. Nieuwe/extra sponsors mogen nog steeds aangemeld worden bij Wim.
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Op de brunch zullen we een affiche hangen om de info-avond reeds te promoten (zie volgende
puntje).
Diana neemt de organisatie van de shiftenlijst op zich, hierover zal nog een aparte mail
verstuurd worden om alle taken op te vullen. We hebben ook op vrijdag en zaterdag mensen
nodig om al het mogelijke voor te bereiden om van de brunch weer een succes te maken.
i.

Info-avond ouders

De info-avond vindt plaats op donderdag 24/04/2014 op Gaverland. Uitnodigingen zullen
verspreid worden via de brieventasjes en een herinnering via mail. Er wordt gevraagd om op
voorhand in te schrijven zodat we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten. Verdere
uitwerking vanaf volgende bijeenkomst.
De info-avond gaat over Bodymap (Liesbeth Verhoeven, www.bodymap.be) met “Reis door het
kinderbrein”.
j.

Opendeurdag

De opendeur is nog niet uitgebreid besproken geworden. De opendeurdag gaat door op
zaterdag 10/05/2014. Het thema is “Vlieg met ons mee”. Er wordt aan iedereen van de
ouderraad gevraagd om een handje te helpen bij de voorbereiding, op de dag zelf of bij de
opkuis. De opendeurdag wordt uitgewerkt door de juffen.
4. Varia
Geen puntjes.
5. Volgende vergaderingen
•
•
•
•

Woensdag 26 februari op Gaverland
Donderdag 27 maart
Dinsdag 22 april
Woensdag 4 juni
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