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

Verslag vergadering 10/12/2019
1.

Goedkeuring verslag vergadering van 23/10/2019

Extra toevoeging aan ‘Helm op, fluo top’. Hiervoor werd er extra gemobiliseerd via Gimme. Er werd echter beslist
vanuit de school om niet mee te doen met de actie om te sparen voor cadeautjes. Dit omdat onze kleuters nog niet
zelf kunnen beslissen over het al dan niet dragen van een fluovestje.
2.

Communicatie
a.

•
•
•
b.

•
•

Gimme
De nummers van de klassen op het laatste melkbriefje waren verwisseld, de juiste bestellingen zijn
wel bij de juiste klassen terechtgekomen.
Het melkbriefje via Gimme vlot zeer goed.

c.

•
•
•
•
•

•
•
•
d.

•

Mailing
Mailing januari / februari (terugblik quiz / eindejaarsactie - aankondiging brunch / infoavond /
springdag)
Diana stelt opnieuw mailing op. Format is hetzelfde als vorige keer, namelijk starten met
samenvatting
Mailing mei / juni

Financiën
Het saldo van de zicht- en spaarrekening is meegedeeld geworden.
Dag van de leerkracht: kosten terugbetaald aan Karen
Brunch: voorschot betaald aan de Sabot.
Startactiviteit: alles terugbetaald
Quiz
o kosten colruyt en Lidl
o kassageld op rekening gestort, min kleingeld startkapitaal
o inschrijfgeld ontvangen van de 21 ploegen
o openstaande nog te betalen = zaalhuur en drankenhandel.
o Drank: brouwer, Melseels pijpje
o Opbrengst Quiz: winst is meegedeeld geworden
Truffels:
o nog twee openstaande betalingen
o winst is meegedeeld geworden
Kosten Sint
Saldo Trooper: wordt uitbetaald in januari
Schoolnieuws

Bepaalde kinderen op de speelplaats overprikkelt. Daarom wil men graag eventueel Wilgenhutjes
plaatsen.
◦ Lien checkt opties bij tuinaannemer uit haar familie.
◦ Er wordt gecheckt of tuinman Gert van de lagere school hier kan in ondersteunen.
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Idee wordt verder uitgewerkt tegen de volgende vergadering.
In de klassen in Gaverland wordt er reeds gewerkt met hoofdtelefoons in de klas indien kleuters hier
nood aan hebben; zij nemen hem zelf; Deze zijn ook besteld voor het Centrum
Gras op Gaverland moet aangepakt worden. Men bekijkt om een gedeelte kunstgras te plaatsen.
Sofie Cools heeft een andere opdracht aangenomen en werkt, tot eind dit jaar, op het STOP project. Hier
wordt echt gewerkt op de zorg (Samen Sterker Terug Op Pad) Ze combineert dit met aanvangsbegeleiding
op school. Juf Jolien heeft de Vlinderklas volledig overgenomen.
Juf Sofie heeft zorgkrediet opgenomen op woensdag; juf Karen neemt haar klas op woensdag over.
Na de kerst nieuwe instroom. 9 peuters verspreid over de 4 jongste klassen in het centrum, 10 peuters
starten op Gaverland. Juf Lieve gaat hier in het begin mee ondersteunen.
Opstart in november is zeer goed verlopen; de peuters hebben de draad direct mee opgepikt.
Volgend jaar gaan er 89 kleuters naar het eerste leerjaar. Naar instroom toe krijgen we geen lijsten meer
met kinderen die zich mogen inschrijven voor het komende schooljaar; vanuit de Toren worden er nog wel
brieven verstuurd. Dit wordt opgenomen bij de volgende kleuterparticipatie.
Koffiestop gaat zeker terug door in Gaverland, voor Centrum wordt dit nog bekeken.

◦
◦
•
•
•
•
•
•
•

e.

•
•

Schoolraad
Voorzitter: Pieter Van Bastelaere
Secretaris: An Marischal

•
•

Lokaal overleg
Contactpersoon: Gert Van den Bossche
Plaatsvervanger: Thomas De Witte

f.

g.

•

•
•
•

h.

3.

•
•

Gezinsraad
Voorzitter: Luc Goiris
Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Gespreksavond 03/03/2020 met onderstaande sprekers en thema’s
o Steph Goossens: “Pesten kan niet meer”
o Miek Wauman: “Bodymap”
Belangrijk punt in het beleidsplan is “Gelijke kansen en armoede”.
o Beveren is hier volop op aan het inzetten door o.a. B-Asiel.
o Binnen onze school hebben we hiervoor het “Witte Raven Fonds” (500/jaar)
o Op onze school merken we vooral verdoken armoede op.
o Het participatiefonds van de gemeente Beveren kan ook gebruikt worden. Hierbij wordt
80% van de culturele activiteiten terugbetaald.
Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen
Overzicht functies: zie website.

Activiteiten
a.
b.

Info-avonden nieuwe kleuters

•

•
•

Quiz
9e editie op vrijdag 20/11/2020
Quizmasters worden nog terug gevraagd. Hopelijk willen ze het terug doen.
Quiz werd extra goed onthaald dit jaar. Zeer goede en duidelijke quizvragen. Het prijzengeld
werd verdeeld (Winnaars : € 100 voor J1 en € 100 voor J2. 2e en 3e waren gelijke stand. Dit werd
€ 50,00 voor elke klas waarvoor men speelde: O1, GAV3 en GAV4,
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c.

•
•
•

•
•
d.

•
e.

•
•
•

Info-avond ouders
Dinsdag 21/04/2020
Opvoeden tot zelfvertrouwen

•

Opendeurdag
Zaterdag 06/06/2019

g.
h.

Eindactiviteit ouderraad

i.

•
4.

Kleuteractiviteit
Springdag: donderdag 25/06/2020. Alles werd hiervoor reeds geregeld.
Brunch
Volgende (en laatste editie) in PC De Nieuwe Sabot
Zondag 15/03/2020
Werkgroep: iedereen
In december: tafels en stoelen bestellen; in januari: bezoek aan Sabot door Bart. Kristel en Diana
gaan naar De Refter.
Vanaf 2021: locatie in de refter van Sint-Maarten

•
•
•

•

f.

Eindejaarsactie
Levering op maandag 09/12/2019
Inpak op dinsdag 10/12/2019 om 19.00
Afhaling dinsdagavond van 20.00-20.30, woensdagochtend 8.15-8.30 en –middag vanaf 12.10
3 zakjes cacaopatatjes over. De etiketten van de dozen 500 gram witte truffels waren foutief,
waardoor het moeilijker ging.
Teamwork zorgde ervoor dat alles zeer vlot verliep. Volgend jaar doen we de eindejaarsactie
zeker opnieuw.

Beginactiviteit ouderraad
Het koken zonder kok werd zeer goed onthaald. Tof, lekker en ook zeer voordelig. Zeker voor
herhaling vatbaar.

Varia

•

•
•

•

Gemachtigd opzichters
o attesten zijn ontvangen. Zodra de materialen opgepikt zijn kunnen ze mee ingeschakeld
worden.
o De lagere school heeft een online inschijvingslijst opgesteld.
o Schoolstraat zorgt er opmerkelijk voor dat het sluipverkeer verdwenen is. Opvallend is
ook dat er meer ‘vroege’ kindjes (vanaf 8uur) zijn dan vroeger.
Bezwaarschrift N70
o Er is geen respons ontstaan, ondanks de vele ondertekeningen.
o Wordt op de Gezinsraad terug aangekaart;
Voorstel tot samenwerking vanuit de ouderraad lagere school. Hierbij werd Studio Rubbens
aangehaald.
o Maximum aantal personen is 140 personen. Daarom in eerste instantie enkel doen met
de kleuterschool. Kan gehuurd worden op zaterdag of zondag voormiddag.
o Studio Rubbens vraagt zelf € 3,00 per persoon.
o Je kan kiezen uit alle films die op dat moment spelen of wat kort daarvoor speelde,
evenals films op DVD. Minimum 4 weken op voorhand moet je alles definitief
vastleggen.
o Er wordt gekeken of we dit na de Paasvakantie kunnen doen (25/04 of 26/04)
Mail Angelique i.v.m. gelijke kansen, of apart onderwijs voor rijk en arm. Zie puntje Gezinsraad
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5.

Volgende vergaderingen
• 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

Prettige feestdagen!
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