Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: An, Diana, Els, Faye, Gert, Hilde, Karen, Nele, Niek, Pieter B,
Tania, juf Carine
Verontschuldigd: Bart, Pieter VB, Thomas
Verslaggeving: Niek

Verslag vergadering 06/09/2018
1.

Goedkeuring verslag vergadering van 14/06/2018
Verslag is goedgekeurd.

2.

Voorstelling nieuwe leden
We mogen 3 nieuwe leden verwelkomen (An, Karen en Pieter). Welkom!

3.

Communicatie
a.

Groepsfoto
Ok.

b.

Leden en helpers
De helpers zijn aangeschreven met de vraag of ze nog gecontacteerd wensen te worden.

c.


d.

e.

Gimme
Foto’s via facebook ligt gevoelig en heeft eigenlijk minder bereik dan Gimme, dus in de toekomst
gaan we voornamelijk Gimme gebruiken om foto’s van de activiteiten te verspreiden. We
behouden wel nog facebook om reclame te maken, maar dus enkel met algemene foto’s.





f.

Mailing
Mailing van mei / juni 2018 was niet meer gelukt wegens tijdsgebrek.
1ste mailing: september / oktober (terugblik schooljaar – vooruitblik volgend schooljaar –
aankondiging activiteiten) (Hilde)

Financiën
Het saldo op de zicht- en de spaarrekening is meegedeeld.
1.700 € is al uitgedeeld aan de juffen bij de start van het schooljaar om klasmateriaal aan te
kopen. Naar volgend jaar gaan we dit mogelijk niet meer cash meer mogen geven, omdat we
vanaf nu mee opgenomen worden in de boekhouding van de school.
500 € voor de springkastelen van vorig schooljaar.
Factuur T-shirts onderweg (1.461 €).
Schoolnieuws
School krijgt geen adressenlijsten meer van de gemeente van nieuwe kindjes wegens privacy
(GDPR). Maar kersverse ouders krijgen wel al heel vroeg (kinderen van ca. 9 maanden) een
algemeen boekje met info om mensen aan te zetten om een school te zoeken. Ondanks dat er
in onze gemeente geen plaatsgebrek is. Hierdoor contacteren sommige ouders reeds de school.
De school noteert de gegevens van deze mensen al om hen later uit te nodigen om in te schrijven.
Nieuwe ouders krijgen een uitnodiging van de klasjuf via mail om zich in te schrijven op Gimme.
Schooljaar gestart met 244 kleuters: 175 in Centrum, 69 in Gaverland. Op beide locaties vrij grote
peutergroepen. De mogelijkheid bestaat dat een aantal van de peuters op ’t Centrum reeds
vroeger zullen doorschuiven naar de 1e kleuterklas.
Nieuw: alle klassen hebben nu een dier. In de Zebra-klas waren wat vragen rond het concept van
mengklassen. Het jaarthema is: “Buitenspelen / Natuurlijk”.
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Vanaf nu geldt er een totaal rookverbod, zowel in de school als in de schoolomgeving (poort &
dreef, maar ook b.v. op schoolfeest, brunch, …). De parking is van de gemeente, dus dat valt er
niet onder. Er komen bordjes om dit rookverbod aan te duiden. Ook mogen er geen huisdieren
meer meegebracht worden op de speelplaats.
g.

h.

i.

j.

3.





Schoolraad
Voorzitter: Pieter Van Bastelaere
Secretaris: Els Van Houtven
Eerste vergadering 27/09/2018




Lokaal overleg
1 vergadering per jaar, focus vooral rond kinderopvang.
Woensdag 19/09/2018 om 20.00 in polyzaal 2 van CC Ter Vesten, Gravendreef 2 9120 Beveren.




Gezinsraad
Donderdag 06/09/2018 om 20.00 in polyzaal van CC Ter Vesten, Gravendreef 2 9120 Beveren.
Subsidie 2017-2018: activiteitenverslag ingediend






Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement: zal opnieuw ondertekend worden
Nieuwe groepsfoto gemaakt
Overzicht functies: zie website.
Openstaande functie: Secretaris -> Niek (+ Els als back up)

Activiteiten
a.




b.
c.

d.

Info-avonden nieuwe kleuters
04/09/2018 op ’t Centrum: goeie opkomst en veel ouders (vooral tweede shift) zijn nog wat blijven
napraten
10/09/2018 op Gaverland: 19u30. Ouderraad-ouders van Gaverland komen 10 min vroeger om
de tafels klaar te zetten.



Dag van de Leerkracht
Vrijdag 05/10/2018






Quiz
7e editie ligt reeds vast op vrijdag 23/11/2018 in de Boerenpoort.
Quizmasters Kristof en Roeland
Werkgroep: Gert, Tania, An, Pieter, Diana (stuurt doodle uit)
Volgend jaar: 22/11/2019? Diana kijkt of die datum nog beschikbaar is. Alternatief 29/11/2019



e.

f.




Eindejaarsactie
Truffel- en marsepein actie
o Formulier klaarzetten: Niek
o Els zorgt voor extra kartonnen dozen
o Etiketjes zijn al afgedrukt, bestelbonnen moeten dan nog afgedrukt worden.
o Inpak op dinsdag 11/12/2018 vanaf 19.00
Kleuteractiviteit
Springkastelendag op donderdag 27/06/2019 (voorlaatste schooldag). Els legt dit al vast.
Brunch
Op zondag 17/03/2019 in PC De Nieuwe Sabot
In 2019 kan de brunch nog doorgaan in PC De Nieuwe Sabot
Wat vanaf 2020 (zie ook voorstellen vorige vergadering)?
o An kijkt voor locatie bij bio-boer/buur
o Refter Sint-Maarten: Juf Carine checkt
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Iedereen denkt nog na over mogelijke locaties waar ca. 200 man per shift kan zitten en
waar bij voorkeur keuken-faciliteiten zijn.
Tafels & stoelen begin december bestellen (website gemeente Beveren – Feestelijkheden): Els.
Diana zal de aantallen doorgeven.
Kleurpotloden iets meer in het zicht leggen en de kleurplaten al op de tafel leggen.
o



g.



h.

i.

Opendeurdag
Zaterdag 11 mei 2019: enkel schoolfeest, geen “opendeurdag” (enkel klassen beneden open
voor nieuwe ouders). Buitenactiviteiten.


j.
4.









Eindactiviteit ouderraad
Juni 2019: BBQ op Gaverland. Datum wordt in januari vastgelegd.
Beginactiviteit ouderraad
Vrijdagavond, eind september, begin oktober. Diana stuurt een Doodle rond.

Varia


5.

Info-avond ouders
Voorstellen:
o Presentatie door gemeente Beveren rond trage wegen en wijkspeelpleintjes en andere
mogelijkheden om buiten te spelen: An kijkt voor de mogelijkheden.
o Kinderpsycholoog rond straffen & belonen (via VCOK): Gert / Faye zoekt een paar
voorstellen

Banners voor de activiteiten: 9 banners: 3 activiteiten x 3 locaties (2 centrum, 1 Gaverland).
Zonder datum, zodat ze elk jaar kunnen hergebruikt worden. Gert kijkt voor een ontwerp en voor
de afmetingen.
Whatsapp-groepje voor ouderraad en groepje voor de helpers (Diana).

Volgende vergaderingen
Maandag 22 oktober 2018 20.00  Woensdag 24 oktober 2018 (gewijzigd na de vergadering op vraag
van juf Carine)
Dinsdag 11 december 2018 (19.00 truffels inpakken, 19.30 start)
Maandag 14 januari 2019 20.00
Dinsdag 26 februari 2019 20.00
Dinsdag 26 maart 2019 20.00
Donderdag 20 juni 2019 20.00
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