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

Agenda vergadering 23 maart 2016: 20.00 @ Gaverland
1. Goedkeuring verslag vergadering van 18 februari 2016
Het verslag is goedgekeurd geworden.
2. Communicatie
a. Mailing
 Evaluatie 2de mailing: geen opmerkingen
b. Financiën
 Het saldo van de rekeningen is meegedeeld geworden.
 De winst van de Brunch is meegedeeld geworden. De winst is ongeveer even hoog als de winst
vorig jaar, maar dit jaar hadden we wel 100 deelnemers extra. De grootste kost is de drank die
we moesten afnemen via PC Sabot.
 Openstaande rekeningen: Factuur OC Boerenpoort (Quiz)
c. Schoolnieuws (Juf Carine)
 Juf Carine vertelt allerlei nieuwsjes:
o geen grote nieuwsjes
 S.v.z. Peutereilandje, offertes, concrete plannen/planning: de aanleg is vastgelegd en de werken
worden binnenkort aangevat
 Verlanglijstje van de juffen/kleuters
d. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde)

Micheline (Voorzitter) en Hilde (Secretaris) verlaten dit schooljaar de schoolraad. Beide
functies komen vacant. Geïnteresseerden mogen dit laten weten.

e. Lokaal overleg
f.

Gezinsraad (Pieter VB)

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
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3. Activiteiten
h. Info-avonden nieuwe kleuters
 17/03/2016: Diana
 09/06/2016: tbd
b. Quiz




5de editie op 02/12/2016 in OC Boerenpoort. Heel november was reeds bezet.
Logistiek verantwoordelijke: Erika
6de editie op 24/11/2017 in OC Boerenpoort (nog vast te leggen)

c. Eindejaarsactie
d. Kleuteractiviteit
 Juf Katrijn & Co: 17/03/2016 (’t Centrum) en 18/03/2016 (Gaverland) de optredens zijn
doorgegaan en het was een groot succes voor de kleuters
e. Brunch






o
o
o
o
o
o
o

f.

6 maart 2016
De brunch heeft 5.561 euro opgebracht, ex aequo met opbrengst vorig jaar (nuancering
meer inschrijvingen en minder netto overgehouden op drank) (Zie ook financiën).
Openstaande punten
Evaluatie: de brunch wordt geëvalueerd, het was een goede editie
de opmerkingen en verbeterpunten worden genoteerd in afzonderlijk verslag:
rappels betalingen zullen volgend jaar gestructureerder gebeuren met duidelijke
afsluitmoment
afsluitdatum duidelijker meedelen
zaalmanager was goed idee, wordt zeker volgend jaar verder gezet, volgend jaar zal er
gewerkt worden met 2 zaalmanagers
mensen die willen samenzitten moeten samen inschrijven
shiften worden iets duidelijker omlijnd en korter
kinderhoek was goed idee
alle andere punten werden uitgebreid verder besproken (zie excel organisatie).

Info-avond ouders
 20 April 2016
 Stand van zaken: Rode Kruis: EHBO voor kleuters, de activiteit werd vastgelegd (kostprijs:
100 euro).
 de activiteit zal doorgaan in Gaverland om 20u
 volgende personen komen zaal voorbereiden: Sarah H., Peter, Doreen
 inschrijvingen opvolgen: Sarah H
 drank en hapjes: Diana

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!
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h. Eindactiviteit ouderraad
 Juni 2016: datum vastleggen 5 juni wordt vastgelegd


Eindactiviteit-idee 2: fietstocht met gids langs de drie kastelen van Beveren, aansluitend
BBQ, als dat mag in Hof v Saksen zelf

i.

Beginactiviteit ouderraad

4. Varia
Vraag van ouder: autobanden op de speelplaats vervangen door veiliger alternatief. Dit punt wordt
besproken. De aanwezigen vinden het heel positief dat deze input gegeven werd en het aangeboden
alternatief werd besproken. De OR beslist om 15 sets (grote en kleine band) aan te kopen (10 voor
Centrum en 5 voor Gaverland).
5. Volgende vergaderingen



Ma 18/04/2016
Do 23/06/2016
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