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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Pieter VB, Diana, Wim, Bart, Hilde, Micheline, Veerle, Erika,  
Heidi, juf Carine, juf Annemie en juf Carine 
Verontschuldigd: Peggy, Wendy, Dietrich, Pieter L, Filip, Kevin, Stefanie, 
Peter 
Verslaggeving: Hilde 

 
Verslag vergadering 28 augustus 2014, 20h00, ’t Centrum 

 
 

1. Rondje voorstellen 
 

2. Goedkeuring verslag vergadering van 4 juni 2014: Verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Actiepunten vorig jaar  
 

• Evaluatie zomerdrinks: Op de beide locaties is de zomerdrink goed verlopen. Goede 
sfeer en vele aanwezigen. In het nieuwe schooljaar vindt de zomerdrink plaats op do. 
25.06.15 voor Gaverland en op vr. 26.06.15 voor het Centrum. 

• Evaluatie boerderij en BBQ: Was heel gezellig en weer erg lekker. Tevreden over de 
traiteur. Er was wel nogal veel overschot. Daarom zullen we volgend jaar voor een paar 
personen minder bestellen dan er inschrijvingen zijn. 

• Indienen dossier subsidies (Pieter VB): Er is een dossier ingediend bij de Gezinsraad. 
Voor 13-14 moeten we de subsidie nog ontvangen, maar dat komt in orde. 

 

4. Communicatie 
 
a. Rolverdeling Diana & Wim: Heel fijn dat Diana in 15-16 het voorzitterschap wil 
overnemen. Dit schooljaar zullen Wim en Diana samen de zaken opvolgen en de 
vergaderingen voorbereiden. Zij zullen beurtelings de vergaderingen voorzitten. Berichten die 
worden verzonden naar het e-mailadres ‘voorzitter’, kunnen door beiden gelezen worden. 
 
b. Leden, helpers 

• Adressenlijst leden updaten (lijst is rond gegaan) + groepsfoto volgende vergadering 
(Wim) 

• Lijst helpers actualiseren (Wim): tijdens de info-avond van volgende week zal ieder 
lid in het klasje van zijn dochtertje/zoontje de ouders informeren over de werking van 
de ouderraad en een oproep lanceren om te werken als lid of als helper. Juf Carine zal 
de OR-uitnodiging dat tijdens de wenmomentjes voor nieuwe peuters wordt uitgedeeld, 
telkens de datum van de eerstvolgende ouderraadvergadering vermelden. Wim zendt 
daarom dit Word-bestand elektronisch door naar juf Carine. 

 
c. Mailing 

• Eerste eind september: de mailing van juni zal nog even geactualiseerd worden en 
dan eind september opnieuw verzonden worden. 

 
d. Schoolnieuws (Carine) 
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• Carine vertelt allerlei nieuwsjes 
o De kleuterschool telt op 01.09.14 228 kleuters. Dat zijn er 18 meer dan op 

01.09.13. De stijging is te wijten aan de inschrijvingen voor Gaverland. 
o Op Gaverland werden de kleuters van de eerste en de tweede kleuterklas 

gemengd in twee klasjes. De kleuters van de eerste kleuterklas die nieuw 
instappen op 1 september, werden ondergebracht in de peuterklas tezamen 
met de peutertjes. De twee klasjes 1ste-2de kleuters zullen klasoverschrijdend 
werken waarbij in groepjes en hoeken zal worden gewerkt rond bepaalde 
thema’s en op niveau van elk kind. Voor de ouders is dit nog een wat 
nieuw/onbekend systeem. Daarom zal op de infoavond verdere toelichting 
worden gegeven. Betrokken leden van de OR geven aan dat de communicatie 
hierover tijdens de vakantie niet optimaal is gelopen waardoor bij sommige 
ouders wat ongerustheid ontstond. Wie de school reeds contacteerde, kreeg 
echter goede informatie en op de infoavond zal hier verder de nodige aandacht 
aan worden besteed.  

• Wat sponsoren we dit jaar? Er zijn heel wat noden en ideeën vanuit het juffenteam 
waarvoor sponsoring vanuit de ouderraad een opsteker zou zijn:  

o Het treintje op de speelplaats van het Centrum is verwijderd want het was 
versleten. Ouders hadden daar in de enquête van de school op gewezen. Men 
zou een nieuw speeltuigje willen kopen waar de peutertjes op kunnen spelen. 
Het treintje was het speelplekje dat werd gereserveerd voor de peuters.  

o Het zand en het doek van de zandbak in het Centrum zouden vernieuwd 
moeten worden, en men zou zitbankjes op de speelplaats willen plaatsen. 

o Er is de idee om aan de afgezaagde boomstronk op het Centrum een viertal 
hangmatten te hangen waar de kleuters in kunnen wiegelen en wat tot rust 
kunnen komen tijdens de speeltijd. 

o Op Gaverland zijn er opklaptafels nodig, een kast voor in de leraarskamer en 
bankjes voor op de speelplaats. 

� Na het bekijken van de rekeningen wordt besloten om alvast een nieuw 
speeltuigje voor de peuters van het Centrum te kopen. Een catalogus met 
mogelijke speeltuigen wordt bekeken. (nvdr: ondertussen prijkt het speeltuig op 
de speelplaats.) 

• Resultaten en acties van de enquête: zie de bijlage met de resultaten die bij dit 
verslag wordt toegevoegd. Uit deze resultaten blijkt dat de ouders zeer tevreden zijn 
over de verschillende aspecten van de werking van de school. Een dikke proficiat aan 
de school! Dit is iets om fier op te zijn en om verder op voort te bouwen. Er werden ook 
op basis van de enquête een aantal actiepunten vooropgesteld om enkele zaken te 
verbeteren waaronder: 

o Treintje op het centrum vervangen (zie hoger). 
o Toiletpapier in de toiletjes van het centrum voorzien waar de kleuters zelf aan 

kunnen. Er worden “Juleskes” opgehangen in de toiletjes: uit het mondje van 
Jules kunnen de kleuters de blaadjes toiletpapier trekken. In een aantal 
toiletten zijn deze al opgehangen als test de eerste weken. Als het gebruik 
ervan goed blijkt te lopen, dan worden ze ook in de andere toiletten 
opgehangen. 

o De ouders vanaf 14-15 de mogelijkheid bieden om de informatie van de school 
per e-mail te ontvangen. 

Uit de enquête blijkt nog dat de veiligheid van de schoolomgeving voor een belangrijk 
aantal ouders beter kan. Dit erkent de school. Dit is niet iets wat in de handen ligt van 
de school. De school en de ouderraad willen wel proberen om ouders verder te 
sensibiliseren rond veilig parkeren en stappen en trappen. Bovendien zullen we de 
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fietsstraat evalueren en nagaan of we naar de gemeente eventueel actie kunnen 
ondernemen voor meer veiligheid rondom de school. 
De school plant om een dergelijke enquête ong. om de drie à vier jaar opnieuw af te 
nemen. 

• Verzekering school & OR: De nieuwe verzekeringsmakelaar wil een 
verzekeringspolis komen toelichten voor de school en de ouderraad, ook die van de 
lagere school. Wim informeert naar interesse hierover. 

• Project Gambia: In Gambia werd door Vlamingen een kleuterschool opgericht die 
werkt volgens de onderwijsmethoden en -aanpak van het Vlaamse kleuteronderwijs. 
Graag wil men een handboek/draaiboek opmaken voor andere scholen in Gambia om 
te kunnen werken naar het voorbeeld van deze school. Daarvoor zal eerst een 
doorlichting gebeuren door 6 personen vanuit Vlaanderen. Juf Carine zal ook deel 
uitmaken van dit team. In de herfstvakantie zal zij de school in Gambia bezoeken. 
Graag wil juf Carine ook onze kleuterschool daarbij betrekken. Zo zal er in de klassen 
rond dit project worden gewerkt. “Afrika” wordt het thema voor de opendeurdag en de 
opbrengst van de herfstwandeling en de zomerdrink zal aan dit project geschonken 
worden. Daarnaast wordt er nog volop rond het idee “Kleuterschool zingt voor Gambia” 
gebrainstormd waarbij de juffen tezamen met de muziekband “Dejoskonniekommen” 
een optreden zouden geven. 

 
e. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde): de zaken die onder “Schoolnieuws” aan bod 
kwamen, werden ook op de schoolraad besproken. 

 
f. Lokaal overleg (Peggy): er vond geen lokaal overleg plaats. 

 
g. Financiën 

• Saldo rekeningen is meegedeeld. 

• 15 envelopjes (zie puntje “infoavonden hieronder) voor de juffen, alsook de aankopen 
die de school heeft gedaan tijdens de zomervakantie. 

• Diana als extra volmacht op de rekeningen, naast Pieter VB, Bart en Wim 
 

5. Activiteiten 
 
a. Info-avonden september 
Dinsdag 2 september @ Centrum (19h klassen boven, 20h klassen beneden)  
Woensdag 3 september @ Gaverland (19h30) 
 

• Geen algemene intro op ’t Centrum. Op Gaverland zal wel een algemene intro met 
informatie voor de ouders rond de werking gegeven worden. 

• Brief OR aan ouders met de vraag om toe te treden tot de OR of als help(st)er 

• Hapje/drankje van de OR: Heidi doet de aankopen waarvoor dank. We spreken af wie 
zal helpen. Helpers aanwezig om 18u45 voor het centrum en om 19u00 voor 
Gaverland. 

• De juffen krijgen op de infoavond elk 100 euro per klas voor diverse aankopen.  Details 
van die aankopen moeten door de juffen niet aan de OR gegeven worden. Wim zal de 
enveloppes op de infoavond overhandigen aan de juffen van Gaverland. Op de 
infoavond van het Centrum zal Wim ze verdelen onder de aanwezige leden van de 
ouderraad die ze in de klas aan de juf bezorgen na het woordje uitleg over de OR. 

 
b. Dag van de leerkracht 
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• Vrijdag 03/10/2014: volgende vergadering afspreken hoe we de juffen in de bloemekes 
zetten. 

 
c. Quiz 

• Vrijdag 21/11/2014 @ Boerenpoort 

• Oproep om deze avond alvast vrij te houden en bovendien alvast prijzen te 
verzamelen.  

 
d. Eindejaarsactie 

• Truffels: we houden het bij truffels.  

• Werkgroep samenstellen tijdens volgende vergadering 
 

e. Kleuteractiviteit 

• Opnieuw organiseren tijdens de schooluren zodat alle kinderen ervan kunnen genieten, 
en te betalen door de OR. De school plant het moment. 

 
f. Info-avond ouders 

• Wordt later besproken. 
 

g. Brunch 

• Zondag 15/03/2015 op Gaverland. Graag vrijhouden in de agenda’s. 
 

h. Opendeurdag (Carine):  Gaat door op 09.05.15. Thema wordt “Afrika” (zie hoger). 
 

i. Eindactiviteit ouderraad: Voor later. We zullen echter in oktober op een vrijdagavond een 
kaas- en wijnavond organiseren voor de leden van de OR. Erika informeert bij Yvette voor 
de vrije data in de Boerenpoort en stuurt een doodle rond. 
 

6. Varia 
 

• Punt vanuit de Gezinsraad door Pieter: De Ristorno-premies worden afgeschaft waarbij je 
voor het 3de en 4de kind als gezin een bepaald bedrag ontving van de gemeente. De 
gemeente wil dit vervangen door een systeem van kind- en jeugdpremies. De Gezinsraad 
vraagt aan o.m. de ouderraden van de Beverse scholen advies hieromtrent zodat zij 
vandaaruit een advies kan formuleren naar de gemeente. 
De OR meent dat alle gezinnen van een dergelijke premie zouden moeten kunnen gebruik 
maken (niet enkel grote gezinnen of welbepaalde doelgroepen) en dat voor alle kinderen 
van het gezin (niet enkel voor het 3de of 4de kind of enkel voor de jonge kinderen). Het zou 
om een soort van “voucher” kunnen gaan die je enkel voor specifieke zaken kan gebruiken. 
Het moet als doel hebben ervoor te zorgen dat kinderen niet uit de boot vallen, en ze de 
kans krijgen om aan activiteiten deel te nemen die binnen of buiten de school voor kinderen 
worden georganiseerd en die extra ontwikkelingskansen bieden, zoals naar de 
jeugdbeweging of de sportvereniging gaan, op kamp gaan, een toneelvoorstelling bijwonen, 
op schoolreis gaan, enz. … . 

• De vraag wordt gesteld of de kleuterschool wordt betrokken bij de klassamenstelling van de 
klasjes van het eerste leerjaar op de lagere school. Juf Carine en juf Annemie geven 
hierover toelichting. Het is zo dat tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) op de 
kleuterschool m.b.t. de leerlingen van de derde kleuterklas tussen de kleuterjuf, de zorgjuf, 
de directie en het CLB ook een zorgjuf van de lagere school aanwezig is. Onder meer aan 
de hand van de informatie van het MDO worden de klassen samengesteld van het eerste 
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leerjaar. Bij de klassamenstelling op de lagere school houdt men rekening met een aantal 
criteria die men vooropstelt waaronder: een evenwichtige verdeling jongens-meisjes, de 
zorgnoden van leerlingen, een evenwichtige verdeling w.b. het leerniveau, de bewuste 
spreiding van sterke vriendschappen, het bewust spreiden in geval van een 
pestproblematiek, … . De eigenlijke klassamenstelling van de klasjes van het eerste 
leerjaar wordt niet teruggekoppeld naar de juffen en de directie van de kleuterschool. 
Hierover wordt geen feedback gevraagd. 

 

7. Volgende vergaderingen 
 

• Maandag 22 september, 20h00, ‘t Centrum 


