Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: An, Angelique, Bart, Diana, Faye, Annelies, Karen, Kristel, Nele,
Pieter B, Pieter VB, Thomas, juf Carine, juf Inge
Verontschuldigd: Lien, Tania, Shannon, Gert
Verslaggeving: An

Verslag vergadering 17/09/2019 om 20.00 op ‘t Centrum
1.

Goedkeuring verslag vergadering van 20/06/2019
Verslag werd goedgekeurd.

2.

Voorstelling nieuwe leden
Welkom Annelies en Maarten. Lien is verontschuldigd.

3.

Communicatie
a.

Groepsfoto
Ok.

b.

Leden en helpers
Ok.

c.
•

•

•
•
d.

•
•
e.

•

•

f.

•

Mailing
3 nieuwsbrieven per schooljaar
Mailing september:
o positief dat korte inhoud vooraan stond.
o Mailing september werd opgemaakt door Diana. Voor de volgende mailings wordt op
het moment zelf beslist wie ze zal opstellen.
Mailing januari / februari
Mailing mei / juni
Gimme
Iedereen is ondertussen ingeschreven op het juiste kanaal.
Soms heel veel berichten doorheen de week. Is er een mogelijkheid om de brieven van admin
op 1 dag in de week samen te versturen?
Financiën
Het saldo op de zicht- en spaarrekeningen is meegedeeld geworden.
o 7 zaken gebeurd op de rekeningen
▪ De envelopjes voor de juffen.
▪ De springkastelen.
▪ Voorschot Sabot
▪ Speeltoestellen
▪ Website
▪ Infoavond
▪ Iedereen heeft de BBQ terugbetaald
Het saldo van Trooper is meegedeeld geworden.
o Flyers en envelopjes volgen nog.
o Extra aandacht via Gimme.
o Juffen tijdens de mailings meegeven.
o Trooperbot in the picture zetten.
Schoolnieuws
Verlanglijstje juffen (s.v.z.)
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•

g.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

h.

•

•
•
i.

•
•

•
•

T-Shirts voor de jarigen worden afgeschaft omdat er veel kinderen zijn die hem maar 1 keer
aandoen. Budget zal gebruikt worden voor duurzamere Sintcadeau’s in de klassen te voorzien.
Er wordt bekeken of het mogelijk is om T-shirts toch nog online te bestellen.
Schoolraad
Voorzitter: Pieter Van Bastelaere
Secretaris: An Marischal
Nieuwe secretaris werd verwelkomd.
251 leerlingen in het totaal
o 176 in het centrum.
o 75 in Gaverland.
Er werd gekozen voor menggroepen: 4 klassen jongste kleuters, 5 klassen oudste kleuters in het
Centrum. Klasjes boven zijn met 23 à 24 kleuters. J1 is met 18, waaronder de eerste peuters.
De andere jongeste kleuters zijn nu met 13 tot 15; hier komen druppelsgewijs dit jaar peuters bij.
In Gaverland zijn er menggroepjes en een peuterklas gestart met twee peuters. De juf springt
echter in voor ondersteuning bij ander klassen.
Pedagogische studiedagen werden vastgelegd.
o 16/10 studiedag Procesgericht volgen kleuters.
o 27/11 studiedag Taalontwikkeling bij het jonge kind.
o 15/01 en 20/05 studiedagen Executieve functies.
Facultatieve verlofdagen werden vastgelegd
o vrijdag 27/09 en maandag 27/01
Schoolstraat werd ingevoerd, sneller dan verwacht. Zowel ‘s ochtends als ‘s middags is de straat
gedurende een half uur autovrij.
o Enkel ouders met een badge van het Ballonneke kunnen nog door.
o Vragen of de veiligheid op de Grote Baan verbeterd is door de afzetting van de SintElisabethstraat?
o Welke alternatieven zijn er? Suggesties zijn van harte welkom!
▪ Uitbreiden Duvelsdammeke
▪ Meer parkeerplaatsen aan de Chiro
▪ Waarom staat er nog steeds een container op de parking?
o Dringende oproep naar vrijwilligers! De avonden zijn voorlopig ok, maar de ochtenden
niet. Kandidaten kunnen kosteloos de cursus Gemachtigd Opzichter volgen op 24/09 of
1/10, Er mogen enkel kinderen overgelaten worden op de zebrapaden en moet op
voorhand aangegeven worden aan de politie wanneer en waar men gaat staan. Attest
is levenslang geldig.
o Bareel bedienen en kinderen overlaten is niet combineerbaar. Ouders vinden het
belangrijker dat er wordt geholpen met oversteken aan de Grote Baan.
o Het fluogeel valt duidelijk op. Kunnen we de kinderen motiveren om zelf ook meer fluo
te dragen?
o Puntje Schoolstraat moet zeker meegenomen worden naar de Gezinsraad.
Warme maaltijden in de kleuterschool?
o Praktisch niet haalbaar.
o We willen geen onderscheid tussen Gaverland en het Centrum.
Lokaal overleg
Contactpersoon: Gert Van den Bossche
Plaatsvervanger: Thomas De Witte
Uitnodiging werd nog niet ontvangen.
Gezinsraad
Voorzitter: Luc Goiris
Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Activiteitenverslag ingediend en goedgekeurd.
Ideeën voor gastspreker zijn welkom. Eventueel rond Mocktails? Kan dit ook op onze Ouderraad
gedaan worden?
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j.

•
•
3.

Activiteiten

a,

•

Info-avonden nieuwe kleuters
mooie opkomst op beide locaties

•
•

Dag van de leerkracht
Vrijdag 04/10/2019
Karen, Angelique, Nele en Gert zorgen hiervoor

b,

c,

•

Quiz
8e editie op vrijdag 22/11/2019
Quizmasters Kristof en Roeland
Werkgroep wordt vastgelegd: Thomas, An, Annelies, Maarten en Diana.
Lagere school doet geen quiz meer, kunnen ze eventueel samen de quiz organiseren? Door
opkomst van vorig jaar is het niet mogelijk, we zaten reeds aan het maximum aantal ploegen.
Editie 2020 reeds vastleggen

•
•

Eindejaarsactie
Wordt verder gezet.
Kunnen we eventueel iets vervangen of extra toevoegen?

•
•

•
•

d,

e,

f,

•
•

Kleuteractiviteit
Evaluatie
De springdag was leuk. Leveranciers wel onbeleefd, waardoor we op zoek gaan naar nieuwe
leveranciers voor volgend jaar. Ze dienen minstens 6 springkastelen te kunnen leveren.

•
•
•
•

Brunch
Volgende (en laatste editie) in PC De Nieuwe Sabot
Zondag 15 maart 2020
Werkgroep: iedereen
In december: tafels en stoelen bestellen; in januari: bezoek aan Sabot
Wat vanaf 2021? Brunch in Sint-Maarten

•
g,

h,

•
•

Info-avond ouders
Dinsdag 21 april 2020
Opvoeden tot zelfvertrouwen door Steven Gielis
Angelique heeft alles reeds geregeld

•

Opendeurdag
Zaterdag 9 mei

•
•

Eindactiviteit ouderraad
Evaluatie
BBQ leuk idee, spijtig van de opgelopen voedselvergiftiging.

•
•
•

Beginactiviteit ouderraad
Wie organiseert? Angelique, Kristel, Karen en Bart kijken mee.
Voorstellen? Zelf koken, bowlen of terug uit eten?
Doodle werd uitgestuurd

•

i,

j,

4.

Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen door wijziging in functies.
Overzicht functies: zie website.

Varia
•

Kan er een duidelijke lijn getrokken worden tot waar men mag klimmen in de bomen? Er zullen
touwen gehangen worden
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•
5.

Voor Levensloop worden er, vanaf maandag 30/09, opnieuw wafeltjes verkocht.

Volgende vergaderingen
• woensdag 23/10/2019
• dinsdag 10/12/2019 inpak truffels om 19u, vergadering om 20u
• donderdag 16/01/2020
• dinsdag 11/02/2020
• donderdag 19/03/2020
• dinsdag 28/04/2020: geen OR, wel werkgroep opendeurdag
• donderdag 25/06/2020
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