Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Wim, Diana, Stijn, Bart, Micheline, Heidi, Filip, juf Carine
Verontschuldigd:
Verslaggeving: Diana

Verslag vergadering 26 februari 2014
1. Goedkeuring verslag vergadering van 16 januari 2014
OK
2. Communicatie
a. Mailing
 Evaluatie tweede mailing
OK
b. Schoolnieuws (Carine)
De telling op 1 februari resulteerde in 241 kleuters (vs. 235 vorig jaar). Dit is een positieve
evolutie voor het lestijdenpakket voor volgend jaar. De extra klas + de zorgklas is in orde.
De zorgjuf kan volgend jaar fulltime tewerkgesteld worden. Na de krokusvakantie heeft er
een hertelling plaatsgevonden: 246 kleuters. Extra kleuters na de krokusvakantie geeft nu
al extra lestijden.
Hulp aan de scholen: De tussenschotten voor de toiletjes op het Centrum: zelfde status als
vorige vergadering. De offerte voor de opknapping van de zandbak in het Gaverland is door
de aanwezige leden goedgekeurd. Er is een offerte aangevraagd om de “vuile hoek” op het
centrum op te knappen.
c. Lokaal overleg: uitbreiding van de kinderopvang, extra plaatsen aan de kinderopvang
geven, criteria goedkeuren. Besparingen op materiaal in de buitenschoolse opvang.
d. Financiën: Het saldo op de rekeningen is meegedeeld. De openstaande betaling van de
truffels is ondertussen betaald geworden (bevestigd door Wim).
Op 14/03/2014 zal de bespreking voor de verzekering van de leden van de ouderraad
plaatsvinden. Het voorstel van AXA is te duur bevonden.
3. Activiteiten
a. Eind/beginactiviteit voor de leden: Op zondag 22 juni 2014: kinderactiviteit + BBQ.
b. Activiteit ouderraad
 Kaas & wijn op 21 februari in de Boerenpoort ging niet door -> meer leden afwezig dan
aanwezig -> nieuwe datum bepalen. Zie ook punt a.
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Kleuteractiviteit: De kleuteractiviteit vindt plaats op 25 en 26 maart 2014 en is een
voorstelling door juf Katrijn en een vriendin: twee voorstellingen op ’t Centrum (25/03)
en eentje op Gaverland (26/03) (allen tijdens de schooluren). De praktische uitwerking
gebeurt door de juffen. Er is hulp van de mama’s en/of de papa’s nodig om stoelen en
banken te plaatsen. Hulp kan gemaild worden naar Carine.

c. Brunch: Zondag 16/03/2014 @ Gaverland. Op 8 maart is de inschrijvingsmodule
afgesloten. Vrijdag zal de definitieve bestelling geplaatst worden bij het buffetje. Het bestek
wordt ter beschikking gesteld door de lagere school. Filip zorgt voor de oplegger. De
brouwer is ok. De tafels en stoelen zijn betaald geworden. De uitnodiging voor de extra
genodigden is verstuurd geworden. De brievenbus moet voor alle zekerheid nog eens
gecheckt worden. De betalingen worden aangevuld door Bart. Bart zal rappels uitsturen
voor de openstaande bedragen. Wat ontbreekt er nog: betaalkaarten met vermelding Coca
cola light, kassabakje (door Heidi aan te kopen), opneemboekjes drank. Handjes zitten in
de stock. Voor het tafelpapier zorgt Carine. Bloemen worden verzorgd door de Tuinkamer.
Een verzorgingskussen is beschikbaar op de school (voor in de babyhoek). De
microgolfoven is ok. Vuilbak? Papieren met vermelding “hergebruik uw bord/bestek”.
Thee/citroenen/melk is aan te kopen.
De shiftenlijsten zijn overlopen geworden.
Tijdens de vergadering hebben we de mail van een mama besproken.
d. Info-avond ouders
Er wordt een uitnodiging naar de juffen van de lagere school + de scholengemeenschap
gestuurd. Micheline zal een mailtje naar Dietrich sturen voor de affiche en de uitnodiging op
te
stellen.
Inschrijven
zal
mogelijk
zijn
via
het
mailadres:
kinderbrein@oudersvoorkleuters.be. Diana zal een lijst bijhouden van de inschrijvingen +
de aantallen door sms-en naar Heidi op de dag van de info-avond. Heidi zal voor een hapje
en een drankje zorgen. De stoelen worden klaargezet door de leden van de ouderraad om
7.30. Inschrijven kan t.e.m. 23/04/2014.
De info-avond vindt plaats op donderdag 24/04/2014 op Gaverland. Liesbeth Verhoeven
van Bodymap (www.bodymap.be) zal een sessie geven over “Reis door het kinderbrein”.
e. Opendeurdag
 Zaterdag 10/05/2014
 “Vlieg met ons mee”
 Iedereen helpt ’n handje bij de voorbereiding, op de dag zelf of bij de opkuis
 Uitwerking door de juffen
 Aan Dietrich zal gevraagd worden om de affiche te ontwerpen voor de opendeurdag.
4. Varia: er waren geen varia puntjes.
5. Volgende vergaderingen




Donderdag 27 maart
Dinsdag 22 april
Woensdag 4 juni
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