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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Diana, Doreen, Erika, Filip, Hilde, Kim, Micheline, Peter, Pieter L, 
Sarah H, Sarah R, Shannon, juf Carine, juf Gaverland (Inge), juf Centrum (Ria) 
Verontschuldigd:  Pieter VB, Ellen, Peggy 
Verslaggeving: Filip 

 
 

Verslag vergadering 8 december 2015: 20.00 @ ‘t Centrum 

 

1. Rondje voorstellen 
Geen nieuwe leden aanwezig. 

 

2. Goedkeuring verslag vergadering van 20 oktober 2015 
 Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

 

3. Communicatie 

 
a. Leden & helpers: De groepsfoto is ok.  

 
b. Mailing 

 Mailing oktober (Peter): evaluatie. Prima gedaan ! 

 2de mailing januari / februari: aankondiging brunch + infoavond + kleuteractiviteit 

 
c. Financiën 

 Het saldo van de rekeningen is meegedeeld geworden (openstaande factuur niet afgetrokken) 

 De winst van de Quiz is meegedeeld geworden (geen openstaande facturen) 

 De winst van de Eindejaarsactie is meegedeeld geworden. 

 Openstaande rekeningen: factuur Bani nog te ontvangen 

 
d. Schoolnieuws (Juf Carine) 

 Juf Carine vertelt allerlei nieuwsjes: 

o Vergadering anderstalige nieuwkomers, Fort Kallo wordt opengesteld en daar gaan 300 
vluchtelingen opgevangen worden. Kinderen dienen zo snel mogelijk naar school te 
gaan. Bedoeling is om kinderen te spreiden over alle scholen. Elke school heeft max. 
capaciteit doorgegeven. Elke school moet minimum aantal aannemen bij aanmelding 
(school < 100 leerlingen: 4 en school > 100 leerlingen: 8). Voor onze kleuterschool is 
dit 300 kleuters (25 per klas). 

o Concreet zal de kleuterschool 12 kindjes opvangen (8 op ’t Centrum en 4 op Gaverland). 
De 2 vestigingen worden als 2 scholen beschouwd. 

o Duurtijd is onbekend. Er zijn nog veel onbekende elementen.  

o Er wordt website opgemaakt voor scholen Beveren. Daarop zal te zien zijn in welke 
scholen er nog plaats is en hoeveel kinderen er in de klas zitten. 

o Meer informatie volgt.  

o Er zijn 13 nieuwe peuters ingeschreven (nu zijn er reeds 276 peuters ingeschreven, 
max.capaciteit school is 300, dus met instapmomenten erbij zal deze grens 
waarschijnlijk bereikt worden) 

o Vrijgekomen klas wordt gebruikt als zorgplus klasje.  

o ’t Ballonneke (Pleziereiland) heeft uitstel gevraagd wegens niet in orde met de 
bouwvergunning voor plaatsing containers. 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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o Juf Sophie is zwanger en is onmiddellijk gestopt met werken en vervangen voor de rest 
van het schooljaar door Nické Van Hemelreyck 

o Peutereilandje:  

▪ een aantal offertes zijn opgevraagd (grasmatten, groenman) 

▪ er zal een werkgroepje opgericht worden om concept te bepalen, zou 
gemengd moeten samengesteld worden, d.w.z. zowel ouders als juffen (Kim, 
Erika, Sarah H, Diana, Juf Carine en Juf An).  

▪  

 Verlanglijstje van de juffen/kleuters: geen rondvraag gedaan wegens andere prioriteiten. 

 
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 

 
 

4. Activiteiten 

 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

 
 10/12/2015: infoavond op Gaverland  verzet naar 07/12/2015 

 21/01/2016: tbd 

 17/03/2016: tbd 

 09/06/2016: tbd 

 
b. Quiz 

 Evaluatie: quiz is goed verlopen, beetje moeilijk, meer vrouwenvragen mogen en ook meer 
filmpjes. Volgend jaar bij de prijsuitreiking vermelden welke klassen prijs gewonnen hebben. 

 Foto’s van aankopen met prijzengeld door de juffen (3B, 3A, 1B en 2A) 

 Komt er een 5de editie? Pieter en Filip zullen 5e editie maken. 

 Overschot wijn opgekocht door Erika, Peter, Diana en Juf Carine. 

 Geen openstaande facturen. 

 Winst: zie financiën 

 Nieuwe datum wordt geprikt op 25/11/2016. Boerenpoort wordt vastgelegd door Doreen en Erika 
neemt de logistieke taken over van Micheline. 
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c. Eindejaarsactie 

 Evaluatie: beste editie, variatie (witte truffels en marsepeinen cacaopatatjes) was positief, 
afhalen vanaf 19.00 is een beetje vroeg (19.30 lijkt beter voor de toekomst), aantal foute 
bestellingen ingepakt. 

 Winst: zie financiën 

 Openstaande saldo’s rappeleren (Diana): zie financiën 

 Verdeling op 09/12/2015: 
o ’t Centrum: ’s morgens (Kim, Shannon en Peter) en ’s middags (Kim en Peter). 
o  Gaverland: ’s morgens (Juf Carine) en ’s middags (Juf Carine). 

 
d. Kleuteractiviteit 

 Juf Katrijn & Co: Juf Katrijn wil graag de voorstelling nog eens doen, er zal een datum gezocht 
worden door Juf Carine 

 
e. Brunch 

 6 maart 2016 

 Locatie: PC Sabot (overeenkomst is ondertekend) 

 Werkgroep: iedereen (noteer alvast de datum!) 

 Tafels en stoelen bestellen bij de gemeente in december (Doreen zal 20 tafels en 80 stoelen 
bestellen bij de gemeente, werkgroep zal aantallen bevestigen)  

 Shiften/Takenlijst (Diana)  

 Werkgroep: Pieter L, Peter, Filip 

 
 

f. Info-avond ouders 

 www.zitdazo.be 

 http://b-one-coaching.be/ 

 Andere voorstellen nog steeds welkom! 

 Voorstel van de Gezinsbond Melsele (25/02/2016): zie varia. 

 
g. 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! 

 
 

h. Eindactiviteit ouderraad 

 Juni 2016 

 
 

i. Beginactiviteit ouderraad 

 
 

5. Varia 

 Brief opvang ’t Ballonneke te laat verdeeld, rond opvang schoolvrije dag, historisch probleem  

 Schoolfactuur via mail? Meningen zijn verdeeld. Papieren versie wordt behouden.  

 Gimme: Meningen zijn verdeeld, groeipad vereist. 
 Gezinsbond Melsele: infoavond 25/02/2016: meer info zal opgevraagd worden door 

Doreen 
 
 
 
 

http://www.zitdazo.be/
http://b-one-coaching.be/
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6. Volgende vergaderingen  

 Ma 11/01/2016 

 Do 18/02/2016 

 Wo 23/03/2016 

 Ma 18/04/2016 

 Do 23/06/2016 


