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Wim, juf Carine, Peter, Veerle
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Verslaggeving: Filip

Verslag vergadering 26 februari 2015, 20h00, Gaverland
1. Goedkeuring verslag vergadering van 20 januari 2015
•

Goedgekeurd.

2. Actiepunten vorige vergadering
•

Infosessie verzekering OR : donderdag 5 februari om 20.00, leraarskamer ’t Centrum:
Goede uiteenzetting. Inhoud van de verzekeringen is ok. Aandachtspunt: bij gebruik
privé-materiaal, bv. beamer, best afzonderlijk aangeven en verzekeren voor bepaald
event (via school naar makelaar/verzekeraar).

3. Communicatie
a. Mailing
• Tweede mailing in februari. Peter heeft voorzet gegeven. Nog aanvullende info van
infoavond (zie verder) nodig.
b. Financiën
• Saldo rekeningen (Pieter VB) is meegedeeld.
• OR-rekening: volmacht Juf Carine (Diana, Pieter VB): documenten worden
ondertekend. Pieter VB brengt dit verder in orde.
• OR-boekhouding in school-boekhouding (Diana): Pieter VB en Diana zullen contact
opnemen worden met Herlinde om te bekijken hoe de rekening van de OR
geïntegreerd kan worden in de schoolboekhouding. De penningmeester blijft
verantwoordelijk voor de rekening van de OR. Dit om de aansprakelijkheidskwestie te
regelen.
• OR-reglement (Diana): wordt verder bekeken.
• Subsidie van de gezinsraad is opgenomen in het gemeentebudget en wordt in de loop
van maart of april uitgekeerd aan de OR (afhankelijk van de financiële dienst van
Beveren).
c. Schoolnieuws (Carine)
• Carine vertelt allerlei nieuwtjes
o Lestijdpakket is vastgelegd o.b.v. aantal kleuters: extra lestijden tov vorig jaar
▪ 01/02/2014: 241
▪ 01/02/2015: 263
o Schommel in Gaverland is afgekeurd (palen zijn rot), wordt gedemonteerd voor
de brunch + Carine gaat bekijken wat mogelijk is om palen te vervangen.
• Evaluatie “Gambia-fuif: groot succes, de opbrengst is gestort aan het project
• Verlanglijstje van de juffen/kleuters : hangmatten (8 ex. voor beide locaties) worden
aangekocht door de school, verhogen afsluiting aan (niet langer nodig volgens de
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juffen nu?) en zeil boven zandbak Centrum (wel nog nodig). Extra zaken kunnen
aangekocht worden met de winst van de brunch.
d. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde)
• Feedback bijeenkomst 26/02. Dit ging vooral over de lestijden (zie hierboven)
e. Lokaal overleg
• Geen bijeenkomst gepland
4. Activiteiten
a. Quiz
• Stavaza terugbetaling hoofdprijs GAV4 en 2C: enkel voor 2C bonnetje ontvangen.
Hiervoor wordt het integrale bedrag uitbetaald aan de school.
• Te betalen bedrag voor gebruik Boerenpoort editie 2014 is uitgeklaard, factuur wordt
betaald aan de school (die reeds aan de gemeente heeft betaald). De bedragen zijn
geïndexeerd geworden, vandaar het verschil met de bedragen op de website van de
gemeente.
b. Eindejaarsactie truffels
c. Kleuteractiviteit
• Moeilijk om iets betaalbaar te vinden OR beslist om dit jaar geen activiteit te
organiseren
• Vraag wordt gesteld of voorzien budget alternatief kan aangewend worden
• OR stelt budget ter beschikking voor muzikale ondersteuning kleuterschool op
opendeurdag.
d. Info-avond ouders
• Voorstel Inge Van Leeuw (Mindfulness trainer) op 22/4, om 20u.
• Inhoud wordt later meer in detail uitgewerkt en voorstel zal verspreid worden
e. Brunch (15e editie)
• Zaterdag 14/03 en zondag 15/03 op Gaverland
• Werkgroep = ieder lid, verantwoordelijke = Wim en Diana
• Shiftenlijst (Diana): er wordt nog vooral hulp gezocht in de 3de shift.
• Sponsorlijst (Wim) en overzicht taken (Wim): overzichten worden apart van het verslag
gemaild.
• Alle materiaal moet zaterdag 14/03 om 9u30 op Gaverland zijn !
f.

Opendeurdag (Carine)
• Zaterdag 09/05/2015
• Iedereen helpt een handje bij de voorbereiding, op de dag zelf en / of bij de opkuis
achteraf: takenlijst volgt (via onedrive bv)
• Affiche (Dietrich)
• Verantwoordelijke = Carine en de juffen
• Thema = Gambia: “Kleuterschool goes Africa”.

g. Eindactiviteit ouderraad
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•
•
•
•

XX juni 2015: er wordt doodle rondgestuurd door Diana. Doodle wordt afgesloten op 7
maart.
Fort Liefkenshoek: Wim legt gids vast.
BBQ traiteur Bosman + vlees/vis-bakker te voorzien: Micheline neemt contact op zodra
de datum in juni vast ligt.
Inschrijvingsformulier wordt op basis van bovenstaande informatie opgesteld door Bart
(Google docs).

5. Varia
• Pieter VB geeft korte toelichting rond Elisabethstraat fietsstraat - meer info hieromtrent
zie Website Beveren / Gezinsraad (foutparkeren, bareel, sensibilisering concept
fietsstraat). Feedback OR: men dient goed na te denken over het zomaar zetten van
een bareel: Den Toren duwt zijn auto’s reeds naar het Kerkplein, en waar ook door de
heropening van Den Briel extra auto’s passeren en parkeren. Daarnaast wordt er ook
gezegd dat men liever zijn kind in een drukke Sint-Elisabethstraat afzet dan langs de
Grote Baan. De extra parking langs de Grote Baan (aan de andere kant van de Fortisbank) die eigenlijk dient voor de Boerenpoort en al jaren in de planning van de
gemeente staat, kan het parkeren langs die kant vergemakkelijken.
6. Volgende vergaderingen
•
•
•
•

31/03/2015
29/04/2015
09/06/2015
Alle drie in de leraarskamer in ‘t Centrum
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