Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Diana, Filip, Hilde, Micheline, Peggy, Peter, Pieter VB, Sarah, juf
Carine, juf Gaverland
Verontschuldigd: Dietrich, Doreen, Erika, Pieter L, juf Centrum
Verslaggeving: Filip

Verslag vergadering 25 augustus 2015: 20.00 @ ‘t Centrum
1.

Rondje voorstellen
Geen nieuwe leden opgedaagd. Dit jaar zal er actief op zoek gegaan worden naar nieuwe leden.
Te beginnen op de receptie na de infoavonden op ’t Centrum en op Gaverland. Half september
wordt een uitnodiging naar alle ouders gestuurd via de brieventasjes. Eventueel de helpers eens
uitnodigen voor een vergadering en zo een aantal onder hen proberen te overtuigen de overstap
naar de ouderraad te maken.

2.

Goedkeuring verslag vergadering van 09 juni 2015
Goedgekeurd. Geen opmerkingen.

3.

Actiepunten vorig jaar
Evaluatie zomerdrinks: pittig, veel vragen over de mengklassen, organisatie is goed verlopen.
Evaluatie bezoek Fort Liefkenshoek en BBQ: grote opkomst, prima verlopen
Indienen dossier subsidies Gezinsraad (Diana en Pieter VB): Stand van zaken subsidies vorige
2 schooljaren en subsidie nieuw schooljaar: dossier werd ingediend door Diana. Pieter hoort nog
eens na waarom de subsidie nog steeds niet uitbetaald is geworden.
Brief aan het schoolbestuur + wat zijn de concrete gevolgen?

•
•
•
•

Zowel de brief als het initiatief tot werd positief onthaald door het schoolbestuur.
‘t Ballonneke heeft opzeg gekregen vanaf 1 augustus. Dit wil zeggen dat ze in november de
klaslokalen moeten verlaten en dat de kleuterschool 2 extra klaslokalen ter beschikking zal
hebben. Deze worden, samen met de refter onder handen genomen.
•

Reactie bezorgde ouders op invoering mengklassen: de bezorgdheden van de ouders worden
geventileerd en besproken, op de informatieavond op 2 september zullen de juffen van alle
klassen toelichting geven over de nieuwe werking om zo iedereen te informeren. Er zijn een
aantal mails / telefoons gekomen maar eerder beperkt. Na de publicatie van de klassenlijsten
zijn er geen bijzondere opmerkingen meer gekomen.

4. Communicatie
a.

Leden & helpers: adressenlijst + lijst helpers (Diana)
Volgende vergadering brengt Diana de lijst mee om deze verder na te kijken op eventuele
veranderingen.
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b.

Mailing
• Mailing september / oktober (Peter): aankondiging activiteiten – aantrekken nieuwe
leden
• Peter zal voorstel uitwerken voor communicatie met focus op ledenwerving.

c.

Financiën
• Het saldo op de rekeningen is meegedeeld geworden.
• Uitbetaling subsidie gemeente (Pieter VB): zie actiepunten vorig jaar
• Volmachten rekeningen OR: wijzigingen zijn ok.
• Afrekening BBQ: ok

d.

Schoolnieuws (Juf Carine)
• Juf Carine vertelt allerlei nieuwsjes
o 27 augustus personeelsvergadering: de juffen worden voorbereid op hoe de info
over te brengen naar de ouders (o.a. mengklassen).
o Er komt een container op Gaverland om het plaatsgebrek op te vangen. Van de
leraarskamer is een extra klaslokaal gemaakt. De leerkrachten zitten nu in de
grote ruimte.
o Schoolreglement wordt op een aantal punten gewijzigd, wordt op infoavond
toegelicht aan de ouders (oudercontacten, aanpassing maximum factuur etc.)
o Zorgsysteem: digitale overdracht naar de lagere school / communicatie met de
school
o Jaarthema van de school wordt „Jip en Janneke”
• Verlanglijstje van de juffen/kleuters
o Graspleintje (“vuile hoek”) op ’t Centrum
o Zandbak Gaverland: probleem met uitlopers beton in zand, aantal platen
verschoven, etc. Carine zal contact opnemen met aannemer
o VerjaardagsT-shirts
o Afdak fietsjes / fietsenhok: er is behoefte aan fietsenstalling, opties worden
verder bekeken
o Schommel op Gaverland is nog niet hersteld, werd nog niet actief opgevolgd.
o Carine zal de nodige offertes aanvragen zodat er op de ouderraad beslist kan
worden wat er gefinancierd zal worden.

e.

Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde)

f.

Lokaal overleg
• Geen bijeenkomst gepland

g.

Gezinsraad (Pieter VB)
 Organisatie verzetsetentje tegen armoede door het Sociaal Huis op 16 oktober. Iedereen
is hierop uitgenodigd. Pieter zal de uitnodiging doorsturen naar Diana, Diana stuurt
verder rond.

h.

Ouderraad
• OR - huishoudelijk reglement: ondertekening door nieuw bestuur en directie (Diana, Filip,
Doreen en Carine): puntje wordt uitgesteld naar volgende vergadering wegens
afwezigheid van Doreen (pas bevallen).

Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’ 25 augustus 2015

2/4

•

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

5. Activiteiten
a.

Info-avonden september
• Centrum: woensdag 2 september: 19.00 klassen boven en 20.00 klassen beneden
• Gaverland: donderdag 3 september: 19.30. Diana zal voorstelling OR tijdens
gemeenschappelijk moment doen.
• Op ’t Centrum zal in elke klas een ouder die in de OR zit de ouders informeren en warm
maken om bij de OR aan te sluiten. Tijdens die voorstelling van de ouderraad zullen de
envelopjes met 100 euro aan de juffen gegeven worden.
• Ouders van de OR zullen op de receptie naamplaatje dragen ter herkenning. Diana zorgt
voor drank, hapjes en naamplaatjes.
• Carine, Peter, Diana en Sarah zullen de tafels voor de receptie klaarzetten

b.

Dag van de leerkracht
Maandag 5 oktober

c.

Quiz
• Werkgroep: Pieter L. en Filip (Micheline op vraag van hen)
• Vrijdag 20 november 2015 @ Boerenpoort
• Noteer alvast de datum!

d.

Eindejaarsactie truffels

e.

Kleuteractiviteit
Warme oproep om ideeën aan te leveren

f.

Brunch
•
6 maart 2016: iedereen (voorbereiding start in december)
• Werkgroep: iedereen (noteer alvast de datum!)
• Juf Gaverland vraagt waar de brunch zal doorgaan. De discussie over de locatie wordt
hiermee terug op tafel gegooid. Voor de juffen op Gaverland is het veel werk om elke
keer opnieuw de klassen leeg te maken en opnieuw in te richten. Zij vragen om dit niet
meer op Gaverland te laten doorgaan. Hilde hoort na wat de mogelijkheden in PC Sabot
zijn en / of de datum nog vrij is. Een werkgroepje (Filip, Peter, Pieter en Diana) bekijkt
de voor- en nadelen van een andere locatie vooraleer de knoop door te hakken.

g.

Info-avond ouders
• Voorstellen?
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h.

Opendeurdag
• 30 april 2016
• Thema “Jip en Janneke”

i.

Eindactiviteit ouderraad
• Evaluatie: zie actiepunten vorig jaar.

j.

Beginactiviteit ouderraad
• september / oktober: Peter stelt doodle op
• Voorstel is om in De Villa te gaan eten. Dit is het gemakkelijkste voor iedereen. Peggy
en Pieter werken verder uit.

6. Varia

7. Volgende vergaderingen

•
•
•

28/09/2015
TBD
18/02/2016
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