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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Pieter VB, Diana, Wim, Bart, Micheline, Stefanie, Erika, Veerle, 
Peter, juf Carine, juf Centrum 
Verontschuldigd: Dietrich, Pieter L, Hilde R, Heidi VM, Filip L, Peggy 
Verslaggeving: Peter 

 
Verslag 22 september 2014 

 

1. Rondje voorstellen + verwelkoming nieuw lid 
 

2. Goedkeuring verslag vergadering van 28 augustus 2014 
Op één punt na wordt verslag goedgekeurd: Juf Carine voegt toe dat er ook in Gaverland 
hangmatten komen. Er wordt gezocht naar geschikte bomen. 

 

3. Actiepunten vorig jaar  
a. Indienen dossier subsidies (Pieter VB) gebeurde 
b. Subsidie door gemeente goedgekeurd en wordt uitbetaald in feb-2015 

 

4. Communicatie 
a. Adressenlijst leden updaten (Wim) is ok. Geen nieuwe helpers, ouders van 3e kleuters 

vallen af. De groepsfoto wordt uitgesteld omwille van te weinig aanwezigen. 
 

b. Mailing (Diana): uitgesteld omdat data (bv. truffelslag) eerst dienen uitgeklaard te worden 
 

c. Schoolnieuws (Carine) 

 Nieuwsjes 
1. Beide locaties van de school zijn goed van start gegaan 
2. STRAPdag (vooral kleuters 3de kleuterklas) was plezierig met o.a. 

STRAPdagdance. Overleg met Emiline Brocken (dienst mobiliteit van 
de gemeente) over verkeerssituatie rond de school 

 Wat sponsoren we dit jaar? 
1. omslagjes voor de juffen 
2. nieuw treintje op speelplaats centrum (oude had zijn beste tijd gehad). 

Nieuwe is veel makkelijker te onderhouden en is mobiel. 

 Verzekering 
1. Er wordt gecheckt of er interesse is vanuit de lagere school voor de 

persoonlijke aansprakelijksheids-verzekering. Wim neemt contact op 
met de makelaar voor een presentatie. 

 Project Gambia 
1. project is volop aan het lopen. In het Ravotterke zal een bijdrage zitten 

aan de ouders ter info. Bezoek aan Gambia komt dichterbij: 
herfstvakantie. Carine helpt met de doorlichting van de school daar. 

2. Zangfestijn: Jos zal aan zangfestijn meedoen met zijn gewone 
repertoire; juffen mogen een liedje voorstellen. ’t Ogenblik geeft vrije 
dagen en prijzen door. Voorstel vrijdag 06/02/2015 (datum is nog niet 
definitief). Prijs zaal € 150 en prijs licht/geluid € 120. Enkel effectief 
verbruik moet betaald worden. DJ: we vragen of Rosanne’s papa kan. 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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Bart checkt met Debbie (voorzitter OR lagere school) of de lagere 
school geïnteresseerd is deel te nemen aan deze activiteit. Verwacht 
aantal deelnemers is 500. 
Voor deze activiteit wordt een werkgroep samengesteld: Wim, Veerle 
en Erika + enkele juffen. 

 
d. Schoolraad: geen schoolraad geweest (gepland augustus, februari, juni) 

 
e. Lokaal overleg (2x per jaar): geen lokaal overleg geweest 

 
f. Financiën: saldo op beide rekeningen wordt gecommuniceerd (na ronddeling van 15 

omslagjes aan de juffen) en de aankoop van spelfiguren en puzzels. Het nieuwe treintje 
dient nog betaald te worden, maar dat gebeurt ten vroegste na een succesvolle quiz. 

 

5. Activiteiten 
 
a. Info-avonden september 

 Evaluatie:  
1. in zowel centrum als Gaverland redelijk wat volk.  
2. Beter samengestelde dan gesplitste groepen.  
3. Vraag: is er een gemeenschappelijk moment voor nieuwe ouders 

mogelijk op ‘t Centrum? 
4. De uren voor de klassen boven en beneden verwisselen. 

 
b. Dag van de leerkracht (vrijdag 03/10/2014): 

1. mailing ontvangen en goedgekeurd.  
2. Omwille van aanwezigheid juf Marleen geen verdere details 

vrijgegeven. 
 

c. Quiz (vrijdag 21/11/2014): 
1. Micheline doet alvast warme oproep voor hulp op de avond zelf en 

sponsors (iedereen). 
2. Brouwer nodig voor drank (Wim bezorgt gegevens aan Micheline), 

inclusief ijskasten, wijn aankopen tijdens wijnfestivals in bv. Carrefour, 
Colruyt 

3. net zoals vorig jaar warme hapjes (friteuse nodig) en chips 
4. Affiche laten maken door Dietrich. Flyers net voor herfstvakantie te 

verdelen (22-okt). Moet in mailbox Herlinde zitten op 17-okt om af te 
printen/verdelen. 

5. rekeningnummer op flyer = rek. nr. truffelslag = spaarrekening 
(BE66...) 

6. tijdens quiz moet er gekickerd worden: wie heeft er één staan? 
 

d. Eindejaarsactie 
1. Verkoop truffels (en evt. wafels – te beslissen op de volgende OR), 

geleid door Diana. Bart ontwikkelt online tool, Pieter VB finance 
(opvolging betalingen) 

2. na vorige jaren bij Bani gekocht te hebben (te laat geleverd), vragen 
we ook prijs aan bij Wafelland.  

3. Erika zal zorgen voor overzicht van de prijzen (incl vergelijking vorig 
jaar) en staaltjes (truffels en wafels) van beide leveranciers 
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4. Na de herfstvakantie bestelformulier meegeven in de brieventasjes, 
maar bestelling online plaatsen. 

5. Werkgroep: Diana, Bart, Erika en Pieter VB 
 

e. Kleuteractiviteit 
1. opnieuw door juffen te organiseren 
2. Carine heeft contact met Hidle Kinna van baobab i.f.v. cursussen 

djembe en Afrikaans dansen 
3. Periode en budget nog vast te leggen 

 
f. Info-avond ouders 

1. zie ook kleuteractiviteit.: idem voor ouders 
 

g. Brunch (zondag 15/03/2014) 
1. Wim en Diana verantwoordelijk; iedereen moet die dag helpen. De dag 

ervoor tijdens de opbouw is er ook steeds volk nodig. 
2. kijken of we aan vaatwassers / wastafels kunnen geraken en 

gebruiken (Bart checkt met Debbie van de lagere school) 
 

h. Opendeurdag (zondag 09/05/2014) 
1. Carine en de juffen verantwoordelijk 
2. Thema is het Gambia project 
3. Iedereen moet die dag helpen 

 
i. Beginactiviteit ouderraad (vrijdag 17/10/2014) 

1. Kaas en wijn-avond roept niet zoveel enthousiasme op. Er wordt 
geopteerd voor een ‘Belgisch’ etentje. Op dit moment 16 à 20 
geïnteresseerden. 

2. Verschillende mogelijkheden in de buurt zullen worden gecontacteerd 
 

6. Varia 
 

 Gimme: online platform om informatie te delen tussen school en ouders. Besluit = nu nog te 
vroeg voor de school, de juffen maar ook de ouders (is gebleken uit een kleine enquête). 

 

7. Volgende vergaderingen 
 

 22/10/2014 

 09/12/2014 (verdeling truffels om 19.00, vergadering om 20.00) 

 20/01/2015 

 26/02/2015 

 31/03/2015 

 29/04/2015 

 09/06/2015 


