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 Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Bart, Diana, Doreen, Filip, Hilde, Micheline, Peggy, Peter, Pieter 
VB, Sarah, Veerle, Wim, Caroline, Erika, Stefanie, juf Carine, juf Annemie 
(Gaverland), juf Carine (Centrum) 
Verontschuldigd: Dietrich, Pieter L. 
Verslaggeving: Hilde 

 
Verslag vergadering 9 juni 2015, 20.00, ‘t Centrum 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 29 april 2015 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Communicatie 
 
a. Mailing 

 3de en laatste mailing in mei: Er was veel te vertellen. Vandaar was de mailing lang, 
maar zeker goed. Er is geen reactie gekomen op de vacature van ICT coördinator. 
 

b. Financiën 

 Saldo rekeningen (Pieter VB): Alles is betaald, waaronder de hangmatten en de touwen 
die op de speelplaats van het Centrum een plaatsje kregen. 

 Uitbetaling subsidie gemeente (Pieter VB): Deze is nog niet gebeurd. Pieter informeert 
nog eens bij de gemeente. 

 OR-boekhouding in school-boekhouding (Diana): Giften van de ouderraad worden mee 
in de balans van de school opgenomen op een aparte rekening. Carine heeft 
nagehoord bij het boekhoudkantoor van de school en het schoolbestuur of de aparte 
rekeningen van de OR mee geïntegreerd dienen te worden in de boekhouding van de 
school. Ondanks het feit dat dit een wettelijke verplichting volgens de VZW-wetgeving 
is, werd hierop negatief geantwoord. 

 Volmachten: de volmachten van Wim en Bart zullen worden verwijderd. Doreen wordt 
toegevoegd. Pieter VB behoudt de volmacht (als back-up voor Doreen) evenals Diana 
en Carine). 

 
c. Schoolnieuws (Juf Carine) 

 Groot aantal inschrijvingen voor 15-16 en dus ook wel groot lestijdenpakket. 
 

 GAV: Naar de school op Gaverland komen o.w.v. de kleinschaligheid nog al wat 
leerlingen met extra noden die extra zorg en ondersteuning behoeven. De 3de 
kleuterklas zal 31 kleuters tellen in 15-16 waaronder 5 kleuters waarvoor extra zorg 
nodig is. De groep van de 3de kleuterklas zal echter toch samen blijven, maar er zullen 
in deze klas twee leerkrachten komen die zullen werken via co-teaching. Voor 
bepaalde activiteiten zal de klas opgesplitst worden in kleinere groepen. Er zal dan van 
aparte ruimten gebruik worden gemaakt. De huidige leraarskamer zal dan ook gebruikt 
worden (zie ook hoger). De kinderen zullen echter alle aangeboden activiteiten kunnen 
doen en kunnen doorschuiven. Dit biedt kansen: de kinderen kunnen van een groter 
aanbod genieten. Er zal wel altijd binnen hetzelfde thema gewerkt worden. En er zal 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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altijd gewerkt worden met het oog op de nodige zorg voor alle kinderen. GAV1: drie 
peuters ingeschreven momenteel.  
De kleuters van de eerste en de tweede kleuterklas zullen opnieuw in een menggroep 
1ste klkl-2de kleuterklas terecht komen op Gaverland in 15-16. 
Juf Hilde zal parttime werken en wordt aangevuld met Ilse Troubleyn. 
 

 Centrum: Voor 15-16 is er een groot aantal inschrijvingen. 62 kleuters in de 3de 
kleuterklas, 38 kleuters in de 2de kleuterklas en 59 kleuters in de 1ste kleuterklas. 
School stond voor de vraag: hoe gaan we deze groepen verdelen over het aantal 
klaslokalen dat we hebben. Alle lokalen zijn momenteel in gebruik. De school heeft 
geen extra ruimte meer. Behalve de refter worden twee klaslokalen door ‘t Ballonneke 
gebruikt voor het Pleziereiland. Juf Carine en juf Mireille werkten een voorstel uit dat 
met het leerkrachtenteam werd besproken. Juf Carine en juf Marleen zullen elk een 
klas hebben met enkel kleuters van de 1ste kleuterklas. Juf Annemie en juf Ilse zullen 
elk een mengklas hebben met kleuters van de eerste kleuterklas en van de tweede 
kleuterklas. Juf Ria en juf Jolien zullen elk een klas hebben met enkel 3de kleuters en juf 
Katrijn en juf Sophie zullen samen een mengklas hebben van kleuters van de 2de 
kleuterklas en een achttal kleuters van de 3de kleuterklas.  
Daarnaast zijn er nog 13 lestijden over: Juf Katrijn gaat daarvan 6 lestijden opnemen en 
juf Ilse Troubleyn 7 lestijden en dit voor extra zorg voor de gehele school. Zij zullen ter 
ondersteuning van de andere juffen op de twee locaties werken. Bvb. Bodymap 
implementeren in de klassen, dit in de praktijk uitwerken en ondersteunend werken in 
de klassen zelf. Dit zal projectmatig gebeuren. Juf Mireille zet de zorg verder zoals die 
nu vorm krijgt.  
Het werken met menggroepen wordt gedragen door het leerkrachtenteam. Er zal een 
brief worden opgemaakt voor de ouders die met de kleuters wordt meegegeven voor de 
vakantie om de ouders goed te informeren. Het team moet nog kijken hoe de 
klasverdeling er dan precies zal uitzien per klas: men zal vooral naar de ontwikkeling 
van de kinderen kijken. Men bekijkt ook nog hoe dit tijdens de infoavond in september 
zal uitgelegd worden. Op 2 september en 3 september gaan de infoavonden door.  
Gezien er met mengklassen gewerkt zal worden, zal er nog meer klasdoorbrekend 
gewerkt worden dan de vorige jaren. Dit om ervoor te zorgen dat de kleuters ook 
voldoende contact houden met hun leeftijdsgenootjes in de andere klassen zodat ze 
deze voldoende blijven kennen naar 16-17 toe (bvb. het achttal kleuters van de 3de 
kleuterklas bij juf Katrijn en juf Sophie die op de lagere school weer in jaarklassen 
terecht komen).  
De brug van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar en van de 2de kleuterklas naar 
de 3de kleuterklas zal voor de kleuters uit de menggroepen zeker goed bewaakt 
worden. Voorbereidende activiteiten naar het eerste leerjaar zullen zeker ook in de 
mengklas voldoende aan bod komen.  
De vraag wordt gesteld waarom de school niet alle klassen mengt? Op die manier 
wordt naar alle kinderen op eenzelfde manier gewerkt. Nu ontstaat er een verschillende 
werking naar de kinderen toe binnen de school. Ouders zullen zich ook afvragen 
waarom hun kind precies in een mengklas terecht komt. Als antwoord wordt gegeven 
dat de school het proces stilaan wil laten groeien. De school zal kijken naar de 
ontwikkeling van de kinderen.  
Ook wordt de vraag gesteld op basis waarvan zal beslist worden welke kinderen in de 
mengklassen een plaatsje krijgen en welke kinderen in de jaarklassen? Opnieuw wordt 
aangegeven dat men zal kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Het is mogelijk 
dat de oudste kinderen van de 2de kleuterklas naar de mengklas gaan, maar dat is nog 
niet zeker. Het kunnen ook de kinderen zijn die het verste staan in de ontwikkeling. 
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Men zal echter steeds 3 dominante doelen kiezen voor de klasgroep: 3 doelen waar de 
leerkracht veertien dagen rond zal werken binnen een bepaald thema. 3 focussen. Eén 
zal eerder voor de oudste kinderen zijn en één eerder voor de jongere kinderen.  
De klaslijsten zullen rond 16 augustus op de website staan. 
 

 Het gebrek aan klaslokalen in het Centrum komt n.a.v. het grote aantal inschrijvingen 
aan bod. Het aantal leerlingen groeit. Melsele breidt uit met nieuwe wijken en nieuwe 
jonge gezinnen. Te verwachten is dat het leerlingenaantal niet zal dalen maar in 
tegendeel zal groeien. Is er voldoende plaats? De max. capaciteit ligt op 300 kinderen 
voor de twee locaties samen. Men zit aan 285 leerlingen nu. Er is dus nog weinig 
marge. Voor de grote groep peuters in de klas van juf Ann en juf Liesbeth was er dit 
schooljaar opnieuw onvoldoende plaats. De betrokken leerkrachten splitsten de groep 
op in twee en weken met een groep uit naar een ruimte van het Pleziereiland, de 
speelplaats of de turnzaal. Echter, die lokalen zijn hiervoor niet ingericht en beschikken 
niet over het nodige materiaal om in optimale omstandigheden de activiteiten te 
organiseren, zoals via het gebruik van hoekenwerk. In de lokalen van het Pleziereiland 
moet alle materiaal en meubilair telkens teruggeplaatst worden. Juf Carine probeert 
een oplossing te zoeken met mevr. Daman, maar momenteel is dit nog niet gelukt. Er is 
een nieuw gesprek gepland met mevr. Daman waarbij ook iemand van het 
schoolbestuur aanwezig zal zijn. De school zou willen vragen om de twee klassen van 
‘t Ballonneke te kunnen gebruiken . ‘t Ballonneke huurt in bruikleen, ondertussen al 23 
jaar. Dit is destijds gestart als noodoplossing. Ook ‘t Ballonneke zelf kampt met een 
plaatsgebrek voor de naschoolse opvang binnen het Pleziereiland. Er zouden meer 
kinderen terecht moeten dan momenteel mogelijk is. De naschoolse opvang van ‘t 
Ballonneke binnen het Pleziereiland wordt door iedereen erg gewaardeerd en is 
bijzonder goed. Een dergelijk aanbod moet zeker blijven. Echter, het is duidelijk dat 
zowel voor de school, als voor het Pleziereiland zelf meer ruimte zal nodig zijn. De 
school heeft nood aan de lokalen die momenteel door het Pleziereiland worden 
gebruikt om haar werking en onderwijs kwaliteitsvol te kunnen verder zetten. Een grote 
groep kleuters in één klas is bovendien niet veilig.   Naar de toekomst toe zal men een 
andere oplossing moeten zoeken voor het Pleziereiland zodat er voor de school én 
voor het Pleziereiland opnieuw voldoende ruimte is. Het voorstel wordt gedaan om 
vanuit de ouderraad een brief te schrijven naar het schoolbestuur met het advies vanuit 
de ouderraad naar het schoolbestuur om hierover toekomstgericht na te denken en 
proactief een oplossing te zoeken en om binnen een zekere termijn de lokalen die nu 
worden verhuurd aan vzw ‘t Ballonneke, terug ter beschikking te stellen van de school. 
De groep van de ouderraad gaat hiermee akkoord. Stefanie wenst zich te onthouden 
omwille van mogelijke belangenvermenging. Hilde zal een constructief voorstel op 
papier zetten en naar iedereen doorsturen met de vraag voor feedback. Op basis van 
de reacties kan de brief dan verder aangepast worden en aan het schoolbestuur 
bezorgd worden. Diana en Wim zullen hem als voorzitters aan het schoolbestuur 
bezorgen. De school zou willen vragen om in tussentijd de lokalen die het Pleziereiland 
nu huurt, te kunnen gebruiken voor klasactiviteiten. 
 

 Idee: op voorhand het project waarvoor we geld inzamelen, in beeld brengen. Bvb. foto 
van speeltuig of de t-shirtjes voor de verjaardagen. De groep vindt dit een goed 
voorstel. 

 Ideeën om volgend schooljaar geld voor in te zamelen:  
o Enkele speeltuigjes voor de peuters op de speelplaats van het Centrum 

moeten vervangen worden.  
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o De schommel op GAV moet ook hersteld worden: een balk is gebarsten. Daar 
kan misschien een inox omhulsel rond gemaakt worden.  

o Een bank op GAV is stuk. 
o Graspleintje Centrum: dit is heraangelegd, maar het gras groeit niet goed. Er 

moet een alternatief gezocht worden. Bvb. kunstgras. Dit is prijzig, maar wel 
goed. Kan je stofzuigen. 

o Gaverland: grote groep kleuters in de derde kleuterklas in 15-16. Er zal daarom 
gewerkt worden via co-teaching waarbij de klas in kleinere groepjes wordt 
opgesplitst en de leraarskamer zal gebruikt worden als activiteitenruimte. Dit 
lokaal moet nog op kindniveau worden ingericht. 

o Beurtrol tussen de klassen om een jaarlijks vast budget te investeren.  
o Als ouders speelgoed hebben dat thuis niet meer gebruikt wordt, kunnen ze 

dat aan de school geven. Het mag echter geen speelgoed zijn met batterijen of 
dat geluid maakt. 

  
 
d. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde) 

 Schoolraad 09/06: het aantal inschrijvingen voor 15-16 werd besproken, evenals de 
wijze waarop Gaverland en het centrum met het grote aantal inschrijvingen zal omgaan 
in 15-16 wat betreft klasorganisatie (zie hoger onder punt c). Dezelfde aspecten 
werden besproken als tijdens de ouderraadvergadering. Gevraagd werd om de ouders 
vooraf goed te informeren over de nieuwe werkwijze. 

 
e. Lokaal overleg 

 Gisteren is een vergadering van het lokaal overleg doorgegaan. De voorzitter van de 
ouderraad is er automatisch lid van. Juf Carine zal in de toekomst de uitnodiging 
doorsturen naar de voorzitter van de ouderraad zodat deze op de hoogte is. 
De voorbije inschrijvingen voor de “Vakantietoppers” werden besproken op het lokaal 
overleg. De gemeente gaat de firma die voor het online systeem instaat, in gebreke 
stellen omdat de inschrijvingen bijzonder moeilijk verliepen. De gemeente zal voor de 
volgende inschrijvingen een nieuwe firma inschakelen. Ze denken eraan om het 
systeem voor de verhuur van de vergaderlokalen te gebruiken. 

 
f. Ouderraad 

 OR - huishoudelijk reglement (Diana): Diana stuurde het huishoudelijk reglement (HR) 
door naar alle leden per e-mail met de vraag voor feedback. Ze heeft echter geen 
reacties gekregen. Enkele leden geven aan dat ze de e-mail blijkbaar hebben gemist. 
Het HR is echter OK voor iedereen. Naar de volgende vergadering wordt een kopie van 
het HR voor ondertekening door het bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en 
directie) voorgelegd.  
 

 Overzicht functies: 
o Voorzitter: Wim (t.e.m. augustus) en Diana (vanaf september)  
o Secretaris / verslaggeving: Filip (Peggy: backup)  
o Financiën (penningmeester): Pieter t.e.m. augustus en Doreen vanaf 

september 
o Lokaal overleg: Stefanie, backup Peggy  
o Gezinsraad: Pieter VB  
o ICT-coördinator: vacant (Bart t.e.m. augustus)  
o Nieuwsbrieven (mailing) OR: Peter 
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3. Activiteiten 
 
a. Quiz 

 Werkgroep: Pieter L en Filip. Is in voorbereiding. 

 Vrijdag 20 november 2015 @ Boerenpoort 
 

b. Eindejaarsactie truffels 
/ 

c. Kleuteractiviteit 
/ 

d. Brunch 
Gaat door op zondag 6 maart 2016. Afgestemd met opendeurdag van de lagere 
school. 30 maart start al de paasvakantie in 2016. 
 

e. Info-avond ouders 
/ 

f. Opendeurdag 

 Evaluatie: de voorbije opendeurdag was bijzonder geslaagd. Het was enorm knap wat 
de leerkrachten in elke klas samen met de kleuters hadden gerealiseerd rond het 
thema “Afrika”. Heel fijn dat de juffen in de klassen aanwezig zijn. 

 Volgend jaar: 30 april 2016 

 Eindrapport van de Gambiareis is beschikbaar in het Nederlands.  

 Opbrengsten voor volgende projecten zijn meegedeeld geworden: Herfstwandeling 
Centrum en herfstactiviteit Gaverland; Speelgoedbeurs lagere school; Fuif. De fuif was 
een enorm succes. Er was veel volk van de partij. Bedankt nog eens aan de leden van 
de OR voor de hulp. 

 Nieuw thema voor de opendeurdag wordt door de juffen voorgesteld. Voorstel van juf 
Carine om dit thema opnieuw als rode draad doorheen het schooljaar mee te nemen. 
 

g. Eindactiviteit ouderraad 

 Zondag 14 juni 2015 

 Fort Liefkenshoek (10h00-12h00): gids via Wim = ok 

 BBQ door Bosman (vanaf 12h15) op Gaverland. Juf Carine zal Sébastien binnen laten. 

 Het uitnodigen/inschrijven is georganiseerd door Bart. 

 Wim, Peggy en Diana zorgen voor het dessert en Wim zorgt na de activiteit voor de 
eindafrekening. 

 Wie zorgt voor drank? -> Diana (overschot drank infoavond) 

 Borden en bestek zijn aanwezig. Voor de glazen moet zelf gezorgd worden. 
 

h. Beginactiviteit ouderraad 

 september / oktober 

 Ideeën: etentje of samen iets gaan doen (bvb. bowling) 

 Peter stuurt doodle uit om een datum vast te leggen. 
 

4. Varia 
Vraag: wat gebeurt er bij erg warm weer? Voorstel om een briefje mee te geven aan de ouders 
dat ze bij warm weer een zonnepetje mogen meegeven en dat de kinderen ’s morgens best al 
eens ingesmeerd worden thuis. Overdag worden de kleuters ook op school ingesmeerd indien 
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nodig. Er is zonnecrème op school. ’s Namiddags blijven de kleuters binnen als het erg warm 
is. Er wordt op gelet dat ze dan enkel in de schaduw spelen. 
 

5. Volgende vergaderingen 
  

 25/08/2015 om 20.00 in ’t Centrum. 


