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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Wim, Diana, Bart, Hilde, Micheline, Pieter L, Nick, Erika, juf 
Carine, juf Inge, juf Mireille 
 
Verslaggeving: Diana 

 
Verslag 27 maart 2014 

 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 26 februari 2014 
 
OK 
 

2. Communicatie 
 

Laatste mailing eind mei/begin juni. 
 

Schoolnieuws door Carine: Op de personeelsvergadering is de brunch geëvalueerd (zie puntje 
brunch). In de 1ste week van de paasvakantie wordt “de vuile hoek” opgeknapt, er wordt een 
speelhoekje / picknickhoekje ingericht. In de natuurhut zal een zwarte doek en heel goede 
kwaliteit houtschors of evt. grasmatten voorzien worden.  
 
Niets te melden i.v.m. de schoolraad of het lokaal overleg. 
 
Financiën: Het saldo op de rekeningen is meegedeeld. Hier moeten nog te kosten voor de 
zandbak van Gaverland en de kosten voor de brunch (e.g. brouwer Klaveren Aas) afgetrokken 
worden. De opbrengst van de brunch is meegedeeld (geen openstaande betalingen van eters 
meer). 6 sponsors moeten nog betalen. Hiervoor dienen nog betalingsattesten opgesteld te 
worden (todo Wim).Volgende vergadering is de definitieve winst bekend. 
 
De vergadering over oa  de verzekering van de leden en helpers van de ouderraad is uitgesteld 
geworden naar 26 april. Doel blijft om dit rond te hebben tegen het nieuwe schooljaar. 
 
Vraag Gezinsraad: De ouderraad maakt enkel gebruik van OC de Boerenpoort. Ok m.b.t. 
inrichting en de tarieven. Enkel de bevestiging van de zaal kan beter. 

 
Elektronisch archief OR op OneDrive: alle documenten verzamelen op één plaats. Op deze 
manier kan alle informatie op een eenvoudige manier teruggevonden worden: b.v. 
prijsvergelijkingen, affiches, uitnodigingen, prijslijsten, opneemboekjes,… en blijft de informatie 
ook beschikbaar voor de toekomst. Geef dus alle elektronische informatie vanop je eigen pc 
door aan Wim, zodat dit op OneDrive geraakt. 

 
 

3. Activiteiten 
 

 Evaluatie van de brunch door de juffen en de OR. 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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 Alle items zullen opgenomen in de excel van de organisatie van de brunch, als 
aandachtspunten voor een volgende editie. 

 
 

a. Kleuteractiviteit 

 Evaluatie: positieve reactie van de kleuters. 

 Te weinig volk om de banken en stoelen in de Kadans klaar te zetten. 

 Met deze formule (tijdens de schooluren ipv op een zaterdag of woensdagnamiddag) 
hebben alle kleuters er van kunnen genieten. 

 
b. Info-avond ouders 

 Donderdag 24/04/2014 @ Gaverland 

 Bodymap (Liesbeth Verhoeven, www.bodymap.be) met “Reis door het kinderbrein” 

 Herinnering via mail naar alle kleuters via mail in de laatste week voor de paasvakantie 
= Wim @ Herlinde 

 Inschrijven via kinderbrein@oudersvoorkleuters.be, (ook voor leden van de OR).  

 De leden van de OR worden om 19.30 verwacht om de tafels klaar te zetten. 

 Heidi zorgt voor een hapje en drankje. Inschrijven tot 23 april. Aantallen worden 
doorgegeven aan Heidi door Diana. 

 Er zijn reeds 21 geïnteresseerden ingeschreven. 
 

c. Opendeurdag 

 Zaterdag 10/05/2014 

 “Vlieg met ons mee” 

 Uitwerking door de juffen 

 Iedereen helpt ’n handje bij de voorbereiding, op de dag zelf of bij de opkuis 

 De affiche is klaar, uitnodigingen worden verstuurd. Er is een molen besteld voor op ‘t 
Centrum. De juffen stellen hun klas open voor de ouders. Ouders worden 
gecontacteerd om te helpen met de spelletjes. Personen van de speelpleinwerking 
worden uitgenodigd en kunnen over hun werking vertellen. Vrijdag wordt de speelplaats 
reeds vrijmaken om de tent op te zetten. 

 Zaterdag worden er mensen gezocht voor de opruim. 

 Op Gaverland wordt dat zelf georganiseerd. De ouders helpen knutselen. Springkasteel 
voor de kinderen. Ezels i.p.v. vorig jaar pony’s. 

 Brief naar de ouders om te melden wat er op beide scholen te doen is: molen op ’t 
Centrum, ezels op Gaverland,… 

 
d. Activiteit ouderraad 

 Zondag 22/06 @ Gaverland:  

 Erika denkt na over de kinderactiviteit (voormiddag). 

 Organisatie van de inschrijvingen en de BBQ (via Bosman): BBQ wordt vastgelegd 
door Micheline. 

 Inschrijvingsmodule wordt opgesteld door Bart (zodra kinderactiviteit en BBQ-aanbod 
vastligt). 

 Uitnodiging en afrekening wordt gedaan door Wim. 

 Als er interesse is om samen op ’t school te zien: om 18h00 WK voetbal: België-
Rusland. 

 
 

mailto:kinderbrein@oudersvoorkleuters.be
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4. Varia 
 

Naar aanleiding van een reportage in Koppen, een vraag aan de Juffen: ‘Worden er op onze 
school nog toetertesten afgenomen?’  
 
Het antwoord (wat ook in ’t Ravotterke zal verschijnen): 

 Reeds 4 jaar nemen wij nemen geen toetertest meer af op onze school, in samenspraak 
met het schoolteam en onze pedagogische begeleiders zijn wij ‘anders’ naar testing bij 
kleuters gaan kijken: 

 Moeten alle kinderen getest worden?  
 Wat willen we juist testen, wat willen we van dit kind te weten komen? 
 Tijdens de testing zijn de observaties zeker zo belangrijk dan het 

‘resultaat’. 
 We houden rekening met totale ontwikkeling kind, dwz de motoriek, de 

interesses, het sociaal -emotionele,… 
 We houden rekening met bepaalde eigenschappen van een kind; vb. 

moedertaal, beweeglijkheid,… 
 Testen worden door het zorgteam (klasjuf, zorgjuf en directie) kritisch 

bekeken om daarna met de ouders in overleg te gaan. 
 De klas observaties van de juffen, de aanvullingen van de juf 

bewegingsopvoeding én de bevindingen van ouders maken dat wij een 
duidelijk beeld krijgen over de ontwikkeling van de kleuter.  

 De ontwikkeling van elke kleuter wordt opgevolgd in de school. 

 De school maakt wel gebruik van de Cito-testen (reeds geruime tijd ingeburgerd in 
Nederlandse scholen)  Deze test kan afgenomen worden in de 2de kleuterklas en kent 1 
afname-periode, in januari.  Er is een pakketje taal en een pakketje ordenen. De test wordt 
in deeltjes ingedeeld zodat een kleuter dit op een ontspannen manier kan afleggen. Soms 
individueel, soms in een groepje. Dit wordt doorgetrokken naar de 3de kleuterklas. Zij 
kennen 2 afnames, 1 in oktober en 1 in maart. 

 Soms gebeurt het, dat wij bij een kleuter een vermoeden hebben van een 
ontwikkelingsvoorsprong, ook dan gebruiken wij cito maar aangepast op zijn/haar niveau. 
Dit is in overleg met ouders, resultaten worden ook met hen besproken. 

 De manier waarop de school testen uitvoert, staat beschreven in een schooleigen ‘visie-
tekst’ dat door de inspectie kan opgevraagd worden. 

 Wij vonden de toetertest vrij beperkt, het test vooral de competenties die nodig zijn voor het 
eerste leerjaar. De cito-test vinden wij  veel ruimer. Wij gebruiken hem ook als ‘graadmeter’ 
in onze klaswerking. B.v. Indien er veel kleuters op een bepaald item van de test ‘uitvallen’ 
wordt dit ‘tekort’ op schoolniveau en in verschillende activiteiten opgenomen. 

 
 
1) Oudercontact voor de peuterklas en kleuterschool komt heel laat op het schooljaar. 

Eigenlijk weet je niet veel over hoe je kleuter het doet op de school. Het oudercontact wordt 
laat op het schooljaar georganiseerd, omdat de peuters en kleuters deze tijd nodig hebben 
om te wennen aan de school. In oktober start het overleg met de juffen. Dit is het MDO 
(multi-disciplinair overleg) waarop de algemene ontwikkeling van elk kind besproken wordt. 
De juffen, het CLB en de turnjuf zijn hierbij betrokken. Er vinden meerdere MDO’s plaats 
tijdens het schooljaar. Voor bepaalde kleuters moeten er bepaalde keuzes gemaakt of 
beslissingen genomen worden. De kinderen moeten ook de tijd krijgen om te “rijpen” en 
sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan andere kinderen. Voorstel is om het 
oudercontact in februari te laten plaatsvinden. 
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De ouderweken worden als positief ervaren door de ouders. 

 
2) Brieventasjes: rond de kleuters hun nek wordt niet als veilig beschouwd door ’t Ballonneke / 

De knuffelark. Is alles wat via het brieventasje verdeeld wordt echt wel nodig? Reclame 
voor de tennisclub,… Koordje van het brieventasje mag niet te dun zijn, mag niet snijden in 
de nek. Denkpiste om verder uit te werken: kan niet alles via mail verstuurd worden? Dit is 
beter voor het milieu, alsook de administratieve last daalt (geen kopieer-, snij-, verdeelwerk 
meer, geen transfer naar Gaverland) 

 
3) Nadenken over de functies van het volgende jaar: b.v. verslaggeving, financiën, 

voorzitterschap, website, organisatie van de activiteiten,… Wie wil er wat volgend jaar 
doen? 
Wim stopt op het einde van volgend schooljaar als voorzitter. De overdracht kan geleidelijk 
aan gebeuren als de opvolger al volgend schooljaar meeloopt.  

 
4) Stefanie is mama geworden van Aline op 23 maart 2014. Proficiat! 
 
 
 

5. Volgende vergaderingen 
 

 Dinsdag 22 april: Geen vergadering ! Juf Carine stuurt de shiftenlijsten van de ODD via mail 
door. 

 Woensdag 4 juni: Laatste vergadering van het schooljaar: evaluatie opendeurdag 
 


