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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 
Aanwezig: Diana, Ellen, Erika, Filip, Hilde, Kim, Micheline, Peter, Pieter L, 
Sarah R, Shannon, juf Carine, juf Gaverland (Ingrid), juf Centrum (Jolien) 
Verontschuldigd: Dietrich, Doreen, Peggy, Pieter VB, Sarah H 
Verslaggeving: Filip 

 
 

Agenda vergadering 20 oktober 2015: 20.00 @ ‘t Centrum 
 

1. Rondje voorstellen 
We verwelkomen Ellen als nieuw lid. 

 
2. Goedkeuring verslag vergadering van 28 september 2015 

Geen opmerkingen. 
 

3. Actiepunten vorig jaar 
Het actiepunt kan afgesloten worden. De subsidie is uitbetaald geworden door de Gezinsraad. 
 

4. Communicatie 
 
a. Leden & helpers: De adressenlijst en de lijst van de helpers is aangepast. Een mail is naar alle 
helpers verzonden geworden, een aantal wenste van de lijst verwijderd te worden. De groepsfoto is door 
de drukte vergeten geworden en wordt genomen in de volgende vergadering. 
 
b. Mailing 

• De mailing wordt rondgestuurd door Herlinde. 
 

c. Financiën 

• Het saldo van de rekeningen is meegedeeld geworden. 
• Uitbetaling subsidie gemeente. 

 
d. Schoolnieuws (Juf Carine) 

• Er is driemaal ingebroken op Gaverland. Er verschijnt krantenartikel hierover in Het Laatste 
Nieuws. De reservesleutel is gestolen geworden, daarop zijn alle sloten vervangen. Er wordt 
nagedacht over het installeren van een alarm, extra verlichting en camerabeveiliging. 

• De zandbak is hersteld geworden. 
• Inrichting / netter maken van het peutereilandje: 

o de „vuilen hoek” wordt verder besproken, spanningsveld tussen budget en wensen. De 
2 offertes die aangevraagd zijn geworden, zijn veel te duur. Ter vergelijking: opbrengst 
van de brunch zou volledig gespendeerd worden aan het uitgraven, chapen en 
kunstgras. Als er evenveel mensen als die aan de brunch meewerkten, mee zouden 
helpen aan het heraanleggen van het eilandje, dan zou er heel wat van de kost 
uitgespaard kunnen worden. De kost is voornamelijk werkuren. Voorstel om met 
klusouders te werken.  

o ideeën zijn welkom, er zullen op internet ideetjes gesprokkeld worden (o.a. via 
Pinterest) 

o er dient een concreet plan te zijn 
o Carine vraagt extra offertes op 
o Werkgroep „den vuilen hoek”: Ellen, Kim, Diana 

 
 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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e. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde) 
 
f. Lokaal overleg 

 
g. Gezinsraad (Pieter VB) 
 
h. Ouderraad 

• OR - huishoudelijk reglement: goedgekeurd en ondertekend door nieuw bestuur en directie. 
 

• Overzicht functies: 
o Voorzitter: Diana 
o Secretaris / verslaggeving: Filip (Peggy: back up)  
o Financiën (penningmeester): Doreen 
o Lokaal overleg: Peggy  
o Gezinsraad: Pieter VB  
o ICT coördinator: vacant 
o Nieuwsbrieven (mailing) OR: Peter 

5. Activiteiten 
 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 
 Suggestie om de ouderraad door iemand uit de ouderraad te laten voorstellen. Het is de 
 bedoeling om sneller nieuwe leden aan te trekken. I.p.v. dat de leden van de ouderraad enkel op 
 de eerste infoavonden van het schooljaar aanwezig zijn om de ouderraad voor te stellen, op elk 
 instapmoment de ouderraad laten voorstellen door iemand van de ouderraad zelf.  

• 15/10/2015: Diana heeft ouderraad voorgesteld. 
• 10/12/2015: tbd 
• 21/01/2016: tbd 
• 17/03/2016: tbd  
• 09/06/2016: tbd  

 
b. Dag van de leerkracht 

• Maandag 5 oktober 2015: de juffen waren heel content met de lekkernijen voorzien door de 
ouderraad. Bedankt Peter en Filip voor de bestelling en het ter plaatse brengen op ’t Centrum 
en op de Gaverlandschool. Foto’s zijn te bekijken op de blog van Carine. 

 
c. Quiz 

• Werkgroep: Pieter L. en Filip (Micheline op vraag van hen) 
• Vrijdag 20 november 2015 @ Boerenpoort 
• Takenlijst: er zijn nog een aantal helpers nodig, helperslijst wordt nog eens aangeschreven 
• Sponsorlijst / prijzentafel: er wordt gewerkt met hoofdprijs die zal toekomen aan de klas waarvan 

de ouders in de winnende ploeg zitten 
 

d. Eindejaarsactie 

• Truffels (uitgebreid assortiment): aanbod wordt uitgebreid met witte truffels en marsepein 
patatjes 

• Leverancier Bani contacteren (leveringsdatum afspreken, wanneer bestelling ten laatste 
doorgeven e.d.) 

• Na de herfstvakantie informatie via de brieventasjes verdelen. 
• Invulformulier (Diana m.h.v. Bart), opvolging financiën (Doreen) 
• Dinsdag 8 december 2015: 19.00 inpakken: wie kan er aanwezig zijn 
• Woensdag 9 december 2015: verdeling ’s morgens en ’s middags: wie op Gaverland en wie op 

’t Centrum?  
▪ Gaverland: Pieter L en Doreen (Diana spreekt Sarah H aan);  
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▪ Centrum: Hilde, Sharon, Peter (ochtend) Micheline, Peter (middag), Carine springt bij 
waar nodig 

 
e. Kleuteractiviteit 

• Voorstellen? Juf Katrijn zal gevraagd worden om haar show te brengen voor de kleuters 
 

f. Brunch 

• 6 maart 2016 
• Locatie: PC Sabot (overeenkomst is ondertekend) 
• Werkgroep: iedereen (noteer alvast de datum!) 
• S.v.z. PC Sabot + feedback werkgroep (Hilde, Filip, Pieter L., Peter en Diana). 
• Tafels en stoelen dienen in december besteld te worden bij de gemeente 

 
g. Info-avond ouders 

• Voorstellen?  
• „Zit dat zo”-website eens bekijken 
• Eerste hulp bij kleuters nog eens bekijken 

 
h. Opendeurdag 

• 30 april 2016 
• Jaarthema: “Jip en Janneke” 
• Iedereen helpt bij de voorbereiding, de dag zelf of bij de opkuis achteraf. 
• Noteer alvast de datum! 

 
i. Eindactiviteit ouderraad 

 
 

j. Beginactiviteit ouderraad 

• 9 oktober 2015 in De Villa: positieve evaluatie 
 
 

 
6. Varia 

 
Erika kondigt afscheid aan uit OR maar wil wel nog komen helpen.  
 
Hilde organiseert benefiet voor AZG met optreden Yevgeni op 14 december, inzamelactie, fuif in het 
Ogenblik. Iedereen welkom. 
 

7. Volgende vergaderingen  

• Di 08/12/2015 (verdeling truffels om 19.00; vergadering om 20.00) 
• Ma 11/01/2016 
• Do 18/02/2016 
• Wo 23/03/2016 
• Ma 18/04/2016 
• Do 23/06/2016 


