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

Verslag vergadering 31 maart 2015, 20h00, ‘t Centrum
1. Goedkeuring verslag vergadering van 26 februari 2015
Geen opmerkingen
2. Communicatie
a. Mailing
• Evaluatie tweede mailing. Laatste mail mindfulness nog eens opnieuw sturen, is bij
enkele mensen in spam-folder terecht gekomen (mind-fulness splitsen)
b. Financiën
• Saldo rekeningen (Pieter VB) is meegedeeld. Hier moeten enkele gereserveerde
bedragen afgaan (bijdrage muziek ODD, overschrijving brunch-onkosten Peggy,…)
• Voorlopige winst brunch (evaluatie verder in de agenda) is meegedeeld
• Uitbetaling subsidie gemeente (Pieter VB): uitbetaling zit achter op schema, we
wachten af
• Hulpkas school (Juf Carine): 2 acties op school, hun saldo volstaat
• OR-rekening: volmacht Juf Carine (Pieter VB) -> is in orde
• OR-boekhouding in school-boekhouding (Diana, Pieter VB)
• OR-reglement (Diana)
c. Schoolnieuws (Juf Carine)
• Juf Carine vertelt allerlei nieuwsjes:
o weinig speciaals,
o donderdag lente-evenement voor kleuters,
o inbraakpoging op school
o 12 nieuwe instappers na paasvakantie
• Verlanglijstje van de juffen/kleuters : hangmatten (beide locaties) zijn besteld,
turnmatten voor Gaverland, kikkervuilbakken voor Gaverland en Centrum, Gaverland 7
plooitafels
d. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde)
• Geen bijeenkomst gepland
e. Lokaal overleg
• Geen bijeenkomst gepland
3. Activiteiten
a. Quiz
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•
•

Stavaza terugbetaling hoofdprijs : 2C=ok, juf Annemie krijgt nog het verschil ook. Wim
D geeft deze info door aan Juf Annemie.
Opstart werkgroep quiz? Agendapunt uitgesteld naar volgende vergadering.

b. Eindejaarsactie truffels
c. Kleuteractiviteit
• Alternatief dit jaar: OR stelt budget ter beschikking voor muzikale ondersteuning op
opendeurdag.
d. Brunch
• Evaluatie: heel geslaagde versie
• Opmerkingen worden door Wim opgenomen in de centrale excel-brunch op OneDrive.
e. Info-avond ouders
• Woensdag 22/04, 20h00, Gaverland
• “Introductie in Mindfulness en Mindful Opvoeden” door Inge De Leeuw. Alle contacten
via Filip.
• Kostprijs = 150 euro + 0.34 euro/km (Gent-Melsele, ±100 km)
• Uitnodiging en herinnering per mail (Diana)
• Inschrijven via mind@oudersvoorkleuters tegen 20/04, weliswaar gratis inkom
• Logging inschrijvingen (Diana)
• Subsidie ? (Diana)
• Hapje en drankje voorzien (hoeveelheid afhankelijk van aantal inschrijvingen) Diana
• Stoelen klaar zetten (19h30, wie? = Wim, Carine, Erika, Bart, Peggy, Diana) en
opruimen (iedereen van de OR die er dan is)
f.

Opendeurdag (Juf Carine)
• Zaterdag 09/05/2015
• Iedereen helpt een handje bij de voorbereiding, op de dag zelf en / of bij de opkuis
achteraf.
• Verantwoordelijke = Juf Carine en de juffen
• Thema = Gambia, Kleuterschool goes Africa
• Juf Carine stelt excel op voor de helpers
• Meer info volgt via mail van Juf Carine (Centrum), of van de Juffen van Gaverland.

g. Eindactiviteit ouderraad
• Zondag 14 juni 2015
• Fort Liefkenshoek (10h00-12h00): gids via Wim = ok
• BBQ door Bosman (vanaf 12h15) op Gaverland -> via Micheline. Is gereserveerd, maar
inhoud van vlees/vis-pakket nog te bepalen alsook de prijs hiervan (volw vs kids)
• Het uitnodigen/inschrijven wordt georganiseerd door Bart
4. Varia
• Dekzeil zandbak Centrum is hersteld
5. Volgende vergaderingen
•
•

29/04/2015
09/06/2015
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