Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Bart, Diana, Filip, Micheline, Stefanie, Veerle, Wendy, Wim, Sarah, Doreen, Caroline, juf Carine, juf Hilde (Gaverland), juf Sophie (Centrum)
Verontschuldigd: Peter, Dietrich, Erika, Heidi, Kevin, Peggy, Pieter L, Pieter
VB
Verslag: Filip

Verslag vergadering 22 oktober 2014, 20h00, ’t Centrum
1. Verwelkoming nieuw leden + rondje voorstellen
Doreen D’hondt, Caroline Stevens en Sarah Reestman worden verwelkomd als nieuwe leden.
2. Goedkeuring verslag vergadering van 22 september 2014
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.
3. Communicatie
a. Leden, helpers
• Adressenlijst leden updaten (Wim) = ok, de lijst werd geactualiseerd
• Groepsfoto = uitgesteld
• Lijst helpers actualiseren (Wim) = ok, de lijst werd geactualiseerd
b. Mailing
• Evaluatie eerste mailing van dit jaar: deze werd opnieuw positief ervaren en er werd
beslist om dit in de toekomst verder te blijven doen.
c. Schoolnieuws (Carine)
• Carine geeft korte update van de recente schoolgebeurtenissen:
- de inschrijvingen van nieuwe kindjes komen goed binnen;
- 1e infoavond is achter de rug en is goed verlopen;
- herfstwandeling was goed, goede opkomst en alles is vlot verlopen.
•

Project Gambia (PG) (zie ook punt e.):
- tot op heden werd er al 300 euro opgehaald voor PG;
- de lagere school zal een speelgoedmarkt organiseren en dit geld doneren t.v.v. PG
- als groot event voor PG zal er een feest georganiseerd worden in De Kadans, met
DJ, max. 350 personen
- om dit feest te organiseren wordt er een werkgroep opgericht die zal bestaan uit juffen
en ouders OVK -> zie punt 4e

•

Verzekering school & OR (Wim): feedback van lagere school?

- er is nog geen feedback gekomen vanuit de OR van de lagere school. Wim doet rappel naar Debbie (voorzitster OR LS)
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d. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde)
Geen nieuws
e. Lokaal overleg (Peggy)
• Volgende vergadering 26 november 2014: Pieter VB (voor Gezinsraad), Stefanie (Ballonneke) en juf Carine zullen aanwezig zijn, dus geen specifieke afvaardiging van OVK
f.

Financiën
• Het saldo van de rekening is meegedeeld.

4. Activiteiten
a. Dag van de leerkracht
• Feedback (Carine), de juffen vonden de attentie fijn
b. Beginactiviteit ouderraad
• Etentje Jules Verne 17/10/2014: goede opkomst, leuke activiteit, enkel het eten werd
niet onverdeeld positief onthaald
c. Quiz
•
•

•

Vrijdag 21/11/2014 @ Boerenpoort
S.v.z. door Micheline:
o de taken worden nog eens overlopen,
o de drank zal per tafel op einde van de avond afgerekend worden (blad per tafel),
o 1e week na herfstvakantie zal er nog een herinnering uitgestuurd worden (via mail,
blog en themabrieven juffen)
Sponsorlijst / prijzentafel: in orde

d. Eindejaarsactie truffels
• Werkgroep = Bart, Pieter VB, Erika, Diana
• Invulformulier (Bart), opvolging financiën (Pieter): het online-formulier werd aangepast
met „naam juf” of „geen kleuter op school”
• Aanvraag proefstaal wafels / truffels Bani en Wafelland: er werd een staal ontvangen
van Bani en getest. Niets van Wafelland ontvangen. Er wordt beslist om zoals vorig
jaar 2 soorten truffels in 2 formaten aan te bieden
• Resultaat prijsvergelijking: Bani blijft het interessantst
• Na de herfstvakantie zal 1e brief via de brieventasjes verdeeld worden (via Herlinde).
• Dinsdag 9 december 2014, 19h00: “inpakken” en eerste afhaalmoment tussen 19 u en
19u30: oproep aan leden OVK om te komen inpakken
• Woensdag 10 december 2014: verdeling ’s morgens en ’s middags
o Gaverland: Wim, Caroline (VM, NM), Doreen (VM)
o Centrum: Peter, Micheline en Sarah (VM, NM)
e. Gambia-fuif
• Vrijdag 23 januari 2015 @ Kadans
• Werkgroep = aantal juffen + Wim, Veerle, Erika, Doreen, Bart, Caroline
• Eerste bijeenkomst van de werkgroep op 17/11.
f.

Kleuteractiviteit
• Opnieuw door de juffen te organiseren en te betalen door de OR.
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•

Carine heeft op 21/11 een afspraak met Hilde Rina, zij komt haar activiteiten toelichten:
initiatie Djembee en Afrikaanse dans. Bespreking mogelijkheden en tarieven.

g. Info-avond ouders
• Wie wil er naar voorstellen zoeken? Diana en Filip kijken naar mogelijke activiteiten
• Carine luistert ook eens bij Hilde R. naar eventuele mogelijkheden
h. Brunch
• Zondag 15/03/2015 op Gaverland.
• Zaterdagvoormiddag = opbouw, zondag(voor)middag = brunch, zondagnamiddag opkuis.
• Er wordt aan de juffen van Gaverland gevraagd welke extra hulp ze kunnen gebruiken
bij de voorbereiding. Juf Hilde neemt dit mee.
• Werkgroep = ieder lid, verantwoordelijke = Wim & Diana
• Vaatwassers / wastafels: Bart informeert bij lagere school. Juf Sophie informeert bij
Chiro.
i.

Opendeurdag (Carine)
• Iedereen helpt ’n handje bij de voorbereiding, op de dag zelf of bij de opkuis
• Verantwoordelijke = Carine (en de juffen)
• Zaterdag 09/05/2015
• Thema: Gambia-project

5. Varia
De bus van de lagere school blokkeert soms de straat aan Centrum. Carine neemt dit op met
directie lagere school en Bart neemt dit op met ouderraad lagere school.
6. Volgende vergaderingen
•
•
•
•
•
•

09/12/2014 (verdeling truffels om 19.00, vergadering om 20.00)
20/01/2015
26/02/2015
31/03/2015
29/04/2015
09/06/2015
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