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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 
Aanwezig: Wim, Bart, Caroline, Diana, Dietrich, Doreen, Erika, Filip, Hilde, 
Micheline, Peter, Pieter VB, Pieter L, Sarah, Veerle, juf Carine, juf Annemie 
Gaverland 
Verontschuldigd: Stefanie, Peggy, Heidi, Wendy 
Verslaggeving: Filip 

 
 

Verslag vergadering 9 december 2014, 20h00, ’t Centrum 

 
i. Actiepunten vorige vergadering 

 
• Autobussen voor activiteiten van de lagere school, dewelke verkeersopstoppingen 

veroorzaken op de Grote Baan en de Sint-Elisabethstraat. Kunnen de bussen niet 
elders stationeren? Bart heeft dit punt besproken op de OR van de lagere school. Dit 
wordt verder bekeken door de lagere school. 

 
ii. Communicatie 

 
a. Leden, helpers 

• Adressenlijst leden updaten (Wim) = ok 
• Groepsfoto (Wim) = ok (goede opkomst) 
• Lijst helpers actualiseren (Wim) = ok 

 
b. Mailing 

• Tweede mailing in januari, met aankondiging activiteiten OR 2e semester.  Wordt 
voorbereid en uitgestuurd door Peter. Diana stuurt de vorige mailings als voorbeeld. 

 
c. Schoolnieuws (Carine) 

• Carine vertelt allerlei nieuwtjes 
o Morgen infomoment nieuwe peuters: 19 nieuwe peuters worden verwelkomd. 

10 kindjes komen bij Juf An en 9 kindjes worden bij Juffen 1e kleuterklas 
geplaatst. In de loop van het jaar worden niet meer zo veel nieuwe kleutertjes 
verwacht. 

o Er komen kindjes op school die het door omstandigheden iets moeilijker 
hebben. School heeft geen extra budget om sommige noden op te vangen. 
Idee om als school een extra hulpkas te organiseren. Op Gaverland wordt op 
16/12 een koffiestop gedaan en op het Centrum op 18/12 tijdens de Kerstdrink 
zal er ook geld verzameld worden voor de hulpkas. Hulpkas zal gebruikt 
worden wanneer basisbehoeften kind in gedrag komen. De OR beslist om een 
startbedrag te doneren en is bereid om later het budget bij te passen in functie 
van noden. De volledige organisatie wordt opgenomen door de Juffen. 

• Verzekering school & OR (Wim): geen concrete interesse van lagere school. Wim 
contacteert de makelaar om een infoavond voor de geïnteresseerden vanuit de OR te 
organiseren (eerste helft februari vermoedelijk). 

• Project Gambia + organisatie fuif (zie ook activiteiten). 
o Carine geeft korte toelichting i.v.m. Gambia-reis 
o Op 8/1 zal Carine een infoavond geven rond het project, met reisverslag, etc. 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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o Flyers en posters voor fuif zijn klaar.  
o Er zullen toegangs- en steunkaarten verkocht worden. 
o OR lagere school zou ook helpers afvaardigen voor de fuif. 
o Helpers fuif: werken in 4 shiften van 2 uur, start om 20u30. Shiftenlijst wordt in 

the cloud gezet en is aan te vullen door juffen, en leden en helpers vd OR. 
o Volgende bijeenkomst vd werkgroep op 17/12. 

 
d. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde) 

 
e. Lokaal overleg (Carine en Diana) 

• 26 november 2014 
• Nieuw participatiedecreet + impact op de ouderraad. Diana is naar infoavond VCOV 

gegaan. Systematiek verzekeringen werd besproken. OR valt onder verzekering school 
als de OR volledig onder beheer school valt. Stappen worden gezet om OR als OR te 
laten kwalificeren onder participatiedecreet. Rekeningen en boekhoudingen onder 
school laten vallen. Er dient een huishoudelijk reglement gemaakt te worden voor OR. 
Vrije toetreding OR.   

• LOK: Voornamelijk bespreking opvangplaatsen, overal zijn er wachtlijsten. 
• Er zal ervaringsdeskundige armoedebestrijding aangesteld worden. 2 juffen zullen 

bijscholing volgen m.b.t. armoedeproblematiek. 
 
f. Financiën 

• Saldo rekening en opbrengsten activiteiten worden overlopen. 
 

iii. Activiteiten 
 
a. Quiz 

• Evaluatie. Alles is goed verlopen. Enige opmerking hoorbaarheid achteraan de zaal. 
• Hoofdprijs voor GAV4 en 2C: elke klas krijgt 50 euro om te besteden. Juffen kopen aan 

en geven rekening aan Pieter VB. 
• Komt er volgend jaar een 4de editie? Er komt een 4e editie! Pieter L trekt en stelt 

werkgroep samen. Voorstel datum 20/11/2015, Micheline belt naar Boerenpoort. 
 

 
b. Eindejaarsactie truffels 

• Di 09/12, 19h00, inpakken vd truffels: ok 
• Slechts vijf openstaande betalingen. Bart volgt op. 
• Verdeling truffels op 10/12: 

o Gaverland: Wim ('s middags), Caroline ('s morgens en 's middags), Doreen ('s 
morgens) 

o Centrum: Peter, Micheline en Sarah (alledrie 's morgens en 's middags) 
• Evaluatie. Alles goed verlopen. Ook de online-inschrijvingen en de afspraken met de 

leverancier. 
• Winst en besteding van de opbrengst: Carine wil hangmatten kopen voor de kleuters 

van beide locaties. 
• Wat volgend jaar? Voortzetting truffelactie met uitgebreider assortiment? Vraag naar 

witte truffels en vraag naar pralines (opmerkingen via bestelformulieren). Dit wordt 
begin volgend schooljaar beslist. 

 
c. Kleuteractiviteit 

• Door de juffen te organiseren en te betalen door de ouderraad? 
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• Feedback Carine (Baobab?) Was nogal duur, er wordt gekeken naar alternatief.  
Iedereen zal eens kijken voor ideeën. 

 
d. Info-avond ouders 

• Filip informeert naar Peter Adriaenssens, Mindfulness op school, Lezen/voorlezen 
infoavond. Prijzen per info-avond worden opgevraagd tegen volgende OR. 

 
e. Brunch 

• Zondag 15/03/2015 op Gaverland 
• Werkgroep = ieder lid, verantwoordelijke = Wim en Diana 
• Eerste verdeling vd voorbereidende taken. Begin januari gaan Wim en Diana naar 

Buffetje.  
• Filip zal Van Moer bellen voor vrachtwagen gedurende weekend brunch (20-voet zou 

volstaan). 
• Tafels en stoelen bestellen bij gemeente: Doreen. Wim geeft info aan Doreen. 
• Sponsoringbrieven zijn quasi klaar. 
• De reserveermodule wordt aangepast door Bart 
• Dietrich maakt affiche en uitnodigingen (input na overleg met ’t Buffetje door Diana en 

Wim) 
• Extra hulp nodig op Gaverland voor voorbereiding?. Niet extra nodig (wel ontvangst 

tafels en stoelen door de gemeente en drank vd brouwer zoals gewoonlijk) 
• Sponsors gezocht (later meer) 
• Takenlijst brunch (vrijdag-zaterdag-zondag //alle OR-leden + helpers + ouders). Diana 

stelt deze opnieuw op en checkt met Bart om dit online te zetten (cfr. takenlijst Gambia-
fuif). 

• Vaatwassers / wastafels lagere school? (Wim, Bart en Juf Sophie): niet realistisch 
omwille van kostprijs (extra uitgave), logistiek (hoe geraakt deze op Gaverland en terug 
weg?) en technische redenen (elektriciteit niet sterk genoeg op Gaverland, water 
toe/afvoer en de eigenlijke plaats/ruimte hiervoor). Dus het oude systeem van “met de 
handjes afwassen” blijft behouden. 

 
f. Opendeurdag (Carine) 

• Zaterdag 09/05/2015 
• Iedereen helpt een handje bij de voorbereiding op de dag zelf en / of bij de opkuis 

achteraf. 
• Verantwoordelijke = Carine en de juffen 
• Thema: Gambia-project 

 
g. Gambia-fuif (Carine) 

• Vrijdag 23/01/2015 @ Kadans 
• Werkgroep= Carine + aantal juffen + Wim, Veerle, Erika, Doreen 
• Verantwoordelijke = Carine en de juffen 
• Zie hierboven bij het schoolnieuws 

 
h. Eindactiviteit ouderraad 

• Juni 2015. Datum wordt volgende keer vastgeprikt.  
• Voorstellen? Iedereen mag ideeën aanbrengen. 
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iv. Varia 
 

a. Vervoer kinderen bij schoolactiviteiten: 
• alle mensen die rijden en vervoerd worden zijn verzekerd door de schoolverzekering 
• binnen straal 25  km, geen zitjes nodig, m.u.v. eigen kind(eren) 
• auto is niet verzekerd door schoolverzekering, maar is eigen verzekering chauffeur 
• alle info vind je hier : http://bivv.be/nl/faq/detail/vervoer-van-kinderen-in-de-wagen 

• bij activiteiten georganiseerd door de gemeente, wordt vervoer vanuit de 
gemeente voorzien (bus). 
 

b. Stakingsrecht 15/9 
• Gaverland is sowieso toe. 
• Voor ’t Centrum is er minimale opvang voorzien. 

 
v. Volgende vergaderingen 

  
• 20/01/2015  
• 26/02/2015 (op Gaverland) 
• 31/03/2015 
• 29/04/2015  
• 09/06/2015 

http://bivv.be/nl/faq/detail/vervoer-van-kinderen-in-de-wagen

