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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 

Aanwezig: Diana, Erika, Filip, Kim, Micheline, Peggy, Peter, Pieter VB, Sarah 
R, juf Carine, juf Centrum  (Sophie) 
Verontschuldigd:  Doreen, Hilde, Pieter L, Sarah H, Dietrich, Shannon, juf 
Gaverland 
Verslaggeving: Filip 

 

Agenda vergadering 11 januari 2016: 20.00 @ ‘t Centrum 

 
 

Goedkeuring verslag vergadering van 8 december 2015 
Het verslag is goedgekeurd geworden. 

 
Communicatie 

 
a. Mailing 

 2de mailing januari / februari (Peter): aankondiging brunch + infoavond + kleuteractiviteit 

 
b. Financiën 

 Het saldo van de rekeningen is meegedeeld geworden. 

 Openstaande rekeningen: Factuur OC Boerenpoort (Quiz) 

 
c. Schoolnieuws (Juf Carine) 

 Juf Carine vertelt allerlei nieuwsjes 

o 11 nieuwe peutertjes in Centrum en 5 in Gaverland 

o reeds 3 kleuters meer dan vorig jaar 

o van de anderstalige nieuwkomers, zijn er 67 schoolplichtig. 20 naar de lagere school, 
47 naar het secundair onderwijs, momenteel nog geen aanmeldingen voor kleuters (7 
te klein voor de kleuterklas). De Toren vangt ook reeds kinderen op (9 in de lagere 
school + 6 nieuwe). 

o deze kindjes krijgen elke morgen taalbad van een leerkracht (gaat door in de oude CM 
lokalen in Melsele). 

 S.v.z. Peutereilandje, offertes, concrete plannen/planning: verslag bezoek Groenman 

o Groenman is geweest, project kost waarschijnlijk meer dan 20.000 euro 

o sterk op natuur geïnspireerd, goede visie maar haalbaarheid naar kleuters toe ligt 
moeilijk 

o Juf Carine heeft gebeld naar firma voor gietrubber maar heeft hiervan geen offerte 
gekregen 

o voorstel juf Carine om grondwerken te betalen en OR de bovenlaag / afwerking 

o voorstel wordt verder uitgewerkt  en zal gerealiseerd worden 

 Verlanglijstje van de juffen/kleuters 

 
d. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde) NVT 

 
e. Lokaal overleg  NVT 
 
 
 

 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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f. Gezinsraad (Pieter VB) 
 dank aan deelnemers verzetsetentje 
 De Toren is nu ook aangesloten bij Gezinsraad (alle Melseelse scholen zijn dan 

aangesloten bij de Gezinsraad). 
 mobiliteit: zone 30 Melsele, Ponjaard lichten, slagboom/eenrichtingsverkeer        

    Elisabethstraat. 
Iedereen is steeds welkom op vergaderingen van de Gezinsraad (verslagen + data 
steeds te raadplegen op de website van de Gemeente Beveren). 

 
g. Ouderraad 

 OR - huishoudelijk reglement: goedgekeurd en ondertekend door nieuw bestuur en directie. 

 
 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 

 
 Activiteiten 

 
h. Info-avonden nieuwe kleuters 

 21/01/2016: Pieter VB 

 17/03/2016: tbd 

 09/06/2016: tbd 

 
b. Quiz 

 Foto’s van aankopen met prijzengeld door de juffen (2A, 3A en 3B zijn ok, 1B nog niet) 

 5de editie op 02/12/2016 in OC Boerenpoort. Heel november was reeds bezet. 

 Logistiek verantwoordelijke: Erika 

 Voorstel is om de editie van 2017 ook reeds vast te leggen: 24/11/2017 

 
c. Eindejaarsactie 

 
d. Kleuteractiviteit 

 Juf Katrijn & Co: 17 (op ’t Centrum) en 18 (op Gaverland) maart 

 activiteit wordt vastgelegd 

 
e. Brunch 

 6 maart 2016 

 Locatie: PC Sabot (overeenkomst is ondertekend) 

 Voorbereidende werkgroep: Filip en Peter 

 Werkgroep: iedereen (noteer alvast de datum!) 

 Tafels en stoelen bestellen bij de gemeente in december = ok 

 Shiften/Takenlijst (Diana) alles wordt diepgaand besproken en vastgelegd. Extra taken op de 
shiftenlijst: zaalmanager en begeleiding kinderhoekje. Extra personeel voor de bediening op de 
brunch. Meer pro-actief werken: b.v. eitjes al op voorhand bakken, beenham voorsnijden,… 
Opnieuw 2 bakplaten voor de pannenkoekjes om wachtrijen te vermijden. 

 Overige taken: Excel organisatie 

 Huur van de locatie + voor vrijhouden zaal op zaterdag + voor gebruik zaal op zondag + voor het 
kleine vergaderzaaltje, in te richten als kinderhoekje). 

 Filip en Diana bezoeken ’t Buffetje op woensdag 13 januari. 
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f. Info-avond ouders 

 April 2016 

 www.zitdazo.be 

 http://b-one-coaching.be/ 

 Andere voorstellen nog steeds welkom! 

 
g. Opendeurdag 

 30 april 2016 

 Jaarthema: “Jip en Janneke” 

 Iedereen helpt bij de voorbereiding, de dag zelf of bij de opkuis achteraf. 

 Noteer alvast de datum! 

 
h. Eindactiviteit ouderraad 

 Juni 2016: datum vastleggen 

 Reeds een aantal voorstellen, verder te bespreken op de volgende vergaderingen: 

- het verdronken land van Saeftinghe (kinderen kunnen 
onbeperkt rondcrossen) en een ruim café naast de ingang. 

- overzetten met pont naar Lillo, daar een wandeling met een 
stadsgids en terug. 

- fietstocht met gids langs de drie kastelen van Beveren. 
 

i. Beginactiviteit ouderraad 

 
1. Varia 

 
2. Volgende vergaderingen  

 Do 18/02/2016 

 Wo 23/03/2016 

 Ma 18/04/2016 

 Do 23/06/2016 

http://www.zitdazo.be/
http://b-one-coaching.be/

