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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 

Aanwezig: An, Angelique, Diana, Els, Faye, Kristel, Nele, Niek, Pieter B, 
Shannon, An, Thomas, juf Carine, juf Jolien Geldof (Centrum) 
Verontschuldigd: Hilde, Pieter VB, Bart, Gert, Karen, Tania 
Verslaggeving: Niek 

 
 

Verslag vergadering 11/12/2018 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 24/10/2018 
Geen opmerkingen, goedgekeurd. 
 

2. Communicatie 
 

a. Mailing 

 2de mailing: januari / februari (terugblik quiz / eindejaarsactie - aankondiging brunch / infoavond 
/ spring dag) (Hilde) 

 
b. Gimme 

Foto’s van de quiz gedeeld via Gimme. 
 

c. Financiën 

 Het saldo op de zicht- en spaarrekening is meegedeeld. 

 De Refter (beginactiviteit) is betaald. 

 Winst van de quiz: 953 euro (Factuur OC Boerenpoort nog open) 

 Winst van de eindejaarsactie: 2.258 euro (158 euro openstaand) + Factuur Bani staat nog open. 
 
d. Schoolnieuws 

Eerste peuters die doorschuiven naar de kleuterklas zijn gekozen en de ouders worden deze 
week geïnformeerd. 
Deze week zijn er terug inschrijvingen in Gaverland: We verwachten een paar kindjes die extra 
zorg nodig hebben bij juf Tinie, in dat geval zullen daar mogelijk ook een paar kindjes 
doorschuiven. 

 
e. Schoolraad 

 Voorzitter: Pieter Van Bastelaere 

 Secretaris: Els Van Houtven 

 Volgende schoolraad in februari 
 
f. Lokaal overleg 

 
g. Gezinsraad 

 Gespreksavond ouderverenigingen 11 maart 2019, Ter Vesten: Thema nog niet bekend 

 Leefbaar Melsele: affiche campagne: Er zal een plaatsje voorzien worden (aan de trappen) waar 
ouders affiches kunnen ophalen en er zal een communicatie rondgestuurd worden via Gimme 

 Fietsstraat Kalishoekstraat: geen verdere info 

 Luierbox Dreamland en Kind en Gezin en CM: locatie Bib Beveren.  
Els hoort eens bij “De Brug” als je daar ook kleertjes en speelgoed kan bezorgen. 
 

h. Ouderraad 

 OR - huishoudelijk reglement: in orde 

 Overzicht functies: zie website. 

 Banners quiz en eindejaarsactie zijn geleverd en goedgekeurd. We bestellen nog een banner 
voor de Brunch. 

 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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3. Activiteiten 
 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

Zie ook schoolnieuws. Donderdag 13/12/2018 inschrijvingen voor nieuwe peuters. 
 

b. Quiz 

 8e editie op vrijdag 22/11/2019 

 Evaluatie: volzet, mooie winst, geslaagde editie. Paar praktische problemen (o.a. geen 
verwarming door alarm), maar goed verlopen.  

 Er was een andere organisatie tijdens hetzelfde weekend, maar dat was uiteindelijk geen 
probleem. Volgend jaar zal dit opnieuw zo zijn. Drank rondbrengen ging wel vlotter door de 
centralere locatie van de bar. 

 Winnaars:  
1. 200 euro: “De keuken is besteld”: klassen 1C-3A-GAV2 = 200/3 = 66,67 
2. 100 euro: “Jongens uit de laan”: klassen 1C-GAV2-GAV4 = 100/3= 33,33 
3. 50 euro: “De aardappeleters”: klas GAV3 = 50 euro 

Klassen mogen volgende bedragen besteden (naar boven afgerond), juffen zijn geïnformeerd: 
o 1C: 66,67 + 33,33 = 100 euro 
o 3A: 70 euro 
o GAV2: 66,67 + 33,33 = 100 euro 
o GAV3: 50 euro 
o GAV4: 35 euro 

 Nieuwe quizmasters waren moe maar tevreden 

 Tussenstanden waren niet goed zichtbaar voor de onderste ploegen 
 

c. Eindejaarsactie 

 Inpak op dinsdag 11/12/2018 om 19.00: Alles klopt! 

 Afhaling dinsdagavond van 20.00 - 20.30, woensdagochtend 8.15 - 8.30 en – middag vanaf 12.10 

 Evaluatie: mooi financieel eindresultaat 
 

d. Kleuteractiviteit 

 Springkastelen op donderdag 27/06/2019, liggen vast. Els geeft de contactgegevens door aan 
Diana voor volgend jaar. Els checkt ook of er voorschot betaald moet worden en de 
regengarantie. 

 
e. Brunch 

 Op zondag 17/03/2019 in PC De Nieuwe Sabot 

 Wat vanaf 2021? 2020 kan nog in PC De Nieuwe Sabot.  
o Refter van Sint-Maarten kan, voor 75€, maar mogelijks zelfs gratis, nu we in dezelfde 

groep zitten. Beneden is een grote refter, voor 120 man, met volledig ingerichte 
keuken, met vaatwasmachine! Boven is nog eens plaats voor 120 man. 

o OC Boerenpoort 

 Bestelling tafels en stoelen (Els) 

 Samenzitten met De Refter (telefonisch), en PC De Nieuwe Sabot: Diana checkt met Bart om 
opnieuw langs te gaan voor de technische kant. 

 We behouden de prijzen van vorig jaar: 9€ kind, 16€ volwassenen 

 Werkgroep: iedereen! Details en shiftenlijst wordt bij volgende vergadering (januari) geregeld, 
maar hou alvast dit weekend vrij. 

o Zaterdag 16/03: opbouw van 10.00 tot ca. 13.00 
o Zondag 17/3: één van de shiften tijdens de brunch, of opkuis (14.15 tot ca. 16.30) 

 
f. Info-avond ouders 

 Kort na de Paasvakantie 

 Voorstellen voor onderwerpen? 
 

g. Opendeurdag 

 Zaterdag 11/05/2019 
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h. Eindactiviteit ouderraad 

Datum vast te leggen in januari. Tenzij er alternatieve voorstellen komen wordt dit terug een BBQ 
in Gaverland. 

 
i. Beginactiviteit ouderraad 

 Evaluatie: heel gezellig, lekker en verzorgd. En rekening gehouden met alle allergieën.  
Wel vrij duur. 

 
 

4. Varia 

 Afdakje voor houten fietsjes: geen verdere actie ondernomen, fiets-seizoen is nu gedaan. 

 Fluo-vestjes: geen speciale acties (beslissing om fluo te dragen ligt bij ouders, niet bij kleuters), 
maar voorstel om ter bewustmaking te vermelden in de verschillende info-boekjes en info-
momenten die in het begin van het schooljaar gegeven worden. 

 Refter-“stress”: Kindjes eten in 2 shiften, waardoor ze soms wat minder tijd hebben, en blijkbaar 
discussie rond het meegeven van koekjes en snoepjes, ondanks dat dit wel mag. Opmerkingen 
worden doorgegeven aan de betreffende refter juf. 

 
5. Volgende vergaderingen 

 Maandag 14 januari 2019 

 Dinsdag 26 februari 2019 

 Dinsdag 26 maart 2019 

 Donderdag 20 juni 2019 
 
 


