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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 

Aanwezig: An, Angelique, Annelies, Bart, Diana, Karen,Lien, Maarten, Nele, 
Pieter B, Tania, juf Carine, juf Gaverland Elise 
Verontschuldigd: Pieter VB, Gert 
Verslaggeving: An 

 
 

Verslag vergadering 23/10/2019 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 17/09/2019 
 
Verslag werd goedgekeurd 
 
2. Voorstelling nieuwe leden 

 
3. Communicatie 

 
a. Mailing 

• Mailing januari / februari 

• Mailing mei / juni 
 

b. Gimme 

 
Vragen over de ‘betaalapp’. Gimme kan gewoon gebruikt worden via de website zoals nu; de 
betaalapp zal waarschijnlijk niet doorgaan. 
 

c. Financiën 

• Het saldo van de zicht- en spaarrekening is meegedeeld geworden. 
o Rekening van ‘dag van de leerkracht’ werd bezorgd 

• Saldo Trooper 
o eerste uitbetaling waarschijnlijk in januari (wordt vier keer per jaar uitbetaald) 
o Startbedrag is behaald, al de rest wordt nu winst voor Ouders voor Kleuters 

 
d. Schoolnieuws 
 

• 6 nieuwe peuters na de herfst in het centrum. 2 bij juf Ann (17 in totaal), 2 bij juf Carine (16 in 
totaal), 2 bij juf Sofie (16 in totaal) 

• Levensloop was een zeer groot succes. 

• In het kader van de nieuwe mengklassen zijn er 2 consultatiemomenten geweest. Wordt zeer 
goed onthaald, er is heel veel ondersteuning in de klassen. 
 

e. Schoolraad 

• Voorzitter: Pieter Van Bastelaere 

• Secretaris: An Marischal 
 
f. Lokaal overleg 

• Contactpersoon: Gert Van den Bossche 

• Plaatsvervanger: Thomas De Witte 
 

 
g. Gezinsraad 

• Voorzitter: Luc Goiris 

• Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 

• Subsidie van € 600,00 werd goedgekeurd. 

• Er komt opnieuw een spreker, dit zal Stef Goossens zijn 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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h. Ouderraad 

• OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen wegens wijziging functies. 
• Overzicht functies: zie website. 

 
 
3. Activiteiten 

 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

• Herfst, kerst en 1 februari samen doorgegaan. In het totaal 45 ouders. 

• Ouderraad en Trooper wordt mee gepromoot. 

• Volgende info-avond zal zijn voor de instap voor Krokusvakantie en Pasen 
 
b. Dag van de leerkracht 

• Vrijdag 04/10/2019: evaluatie 

• Zeer warm onthaald. De juffen hebben een regenjasje van de school gekregen. 

• Nele en Karen hebben dit op zich genomen. 
 

 
c. Quiz 

• 8e editie op vrijdag 22/11/2019 

• Quizmasters Kristof en Roeland zijn er klaar voor. 

• Werkgroep vergadering 21/10/2019: Annelies, Maarten en Diana 

• Lien en Pieter B wachten ‘s ochtends de brouwer op. 

• Takenlijst wordt rondgestuurd. 

• Woensdagvoormiddag wordt sleutel en beamer opgehaald, evenals glazen klaargezet. 

• An zorgt terug voor cake voor bij de koffie en de thee. 

• Samenkomen, voor wie kan, op vrijdagmiddag om 16u. 

• Belangrijk: nadruk leggen op het feit dat er gekwist wordt voor extra budget voor de klas van de 
kinderen. 

• Wijnglazen, cavaglazen, koffie en thee benodigdheden via de school, 
• Editie 2020 reeds vastleggen 

 
d. Eindejaarsactie 

• Levering op maandag 09/12/2019 

• Inpak op dinsdag 10/12/2019 om 19.00, voor de vergadering. Graag zo veel mogelijk helpers 
aanwezig! 

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

• Assortiment blijft hetzelfde. Opstart na de herfsvakantie, bestellen kan t.e.m. maandag 25 
november. 
 

e. Kleuteractiviteit 

• Nieuwe leveranciers. Annelies heeft enkele adressen bezorgd aan juf Carine. 

• Vorig jaar 4 op het centrum en 3 op Gaverland. 

• Terug laatste donderdag van juni. 
 

f. Brunch 

• Volgende (en laatste editie) in PC De Nieuwe Sabot 

• Zondag 15 maart 2020 

• Werkgroep: iedereen 

• In december: tafels en stoelen bestellen door Tania; in januari: bezoek aan Sabot door Bart en 
Diana. In januari ook bezoek aan De Refter 

• Vanaf 2021: locatie in de refter van Sint-Maarten. Is Svelta ook een mogelijkheid? 
 

g. Info-avond ouders 

• Dinsdag 21 april 2020 
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• Opvoeden tot zelfvertrouwen 
 

h. Opendeurdag 

• Zaterdag 06/06/2019 

• Wijziging datum door eerste communie. 

• Schoolfeest buiten. Thema Teamwork. Ook naar de kleuters nu wordt er reeds meer aandacht 
besteed aan coöperatieve spelen. 
 

i. Eindactiviteit ouderraad 

• Eventueel samen met de lagere school? 
 

j. Beginactiviteit ouderraad 

• Vrijdag 08/11/2019 

• Toelichting door Bart en Nele 

• Koken zonder kok. Menu is vegetarisch en melkvrij. 

• Meer info volgt via mail. 
 
4. Varia 

• Oproep gemachtigd opzichters (werkgroep i.s.m. ouderraad lagere school) 
o aantal wachten nog op hun attest. Zonder dit attest mogen ze niet fungeren als 

Gemachtigd Opzichter. 
o Kunnen grootouders ook ingeschakeld worden? 

• Schoolstraat 
o Probleem van de drukte is verplaatst naar voor acht uur. 
o Moeilijk om 2 personen aan de bareel te hebben, dit is echter echt wel nodig. 
o Situatie geweest met brutaliteit van enkele mensen die toch door wilden, klacht werd 

ingediend bij de politie. 

• Indienen bezwaarschrift N70 

• Kunnen er op Gaverland paaltjes gezet worden i.p.v. het fietsenrek? De fietsjes van onze kleuters 
zijn te klein om in het fietsenrek te kunnen. 

• Helm op, fluo top wordt terug in de verf gezet. Alle ouders én kleuters mee mobiliseren voor fluo 
te dragen. 

• Voorstel tot samenwerking vanuit de ouderraad lagere school 
o Fuif voor volwassenen en kinderdisco? 
o Gezamenlijke fotozoektocht? 
o Paasei-verkoop samen? 
o Studio Rubens afhuren voor een film voor ouders en kinderen samen? 

 
5. Volgende vergaderingen 

• 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 vergadering, wel werkgroep opendeurdag 

• donderdag 25/06/2020 
 

 
 

 


