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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 

Aanwezig: An, Angelique, Annelies, Bart, Diana, Maarten, Nele, Ellen, juf 
Carine, juf Gaverland Ilse, juf Centrum Ria 
Verontschuldigd: Faye, Gert, Karen, Kristel, Lien, Pieter B, Pieter VB, 
Shannon, Tania, Thomas 
Verslaggeving: An 

 
 

Verslag vergadering 16/01/2020 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 10/12/2019 
 
Is kunstgras wel de beste optie voor het grasprobleem in Gaverland? Gewoon gras gaat zeer snel stuk door de 
intensiteit. Plastic is slecht voor de gezondheid. Duurzame oplossing is zeer belangrijk! Zijn er nog alternatieven? 
Kunstgras zal sowieso 2e hands kunstgras zijn. Angelique gaat op zoek gaan naar andere alternatieven (natuurlijke 
speelplaats en boomschors werden in het verleden reeds benoemd, maar niet ideaal voor kleuters), Carine checkt 
de samenstelling van het kunstgras op schadelijke stoffen en gaat achter een offerte aan.  

 
2. Communicatie 

 
a. Mailing 

• Mailing januari / februari (terugblik quiz / eindejaarsactie - aankondiging brunch / infoavond / 
springdag). Diana maakt op. 

• Mailing mei / juni 
 

b. Gimme 
 

c. Financiën 

• Het saldo van de zicht- en de spaarrekening is meegedeeld geworden. 
o Truffels 2019 

▪ Alles is betaald 
▪ De winst is meegedeeld geworden. 

o Brunch 
▪ voorschot was reeds betaald 
▪ huur materiaal gemeente betaald 

o Quiz 2019 
▪ Colruyt terugbetaald aan Diana 
▪ Pijpke terugbetaald aan Maarten 
▪ Kassa inkomsten 
▪ Ontvangen inschrijfgeld 
▪ Factur zaal? 
▪ Factuur drankenhandel? 

o Sinterklaas en prijzen quiz moeten nog terugbetaald worden 
• Saldo Trooper: een deel zal uitbetaald worden in januari. 

 
d. Schoolnieuws 

• 18 nieuwe peuters gestart na de kerst, 10 in Gaverland en 8 in het centrum (2 per klas) Juf 
Lieve is hierdoor tijdelijk naar Gaverland om te ondersteunen. 

• 1 februari komen er acht kleuters bij in het centrum (2 per klas) 

• 3 nieuwe kleuters starten op vanuit Westakker. We zitten hierdoor op 6 anderstalige 
nieuwkomers in het centrum. Op Gaverland is dit niet mogelijk doordat hier geen bushalte is. 

 
e. Schoolraad 

• Voorzitter: Pieter Van Bastelaere 

• Secretaris: An Marischal 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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• Volgende vergadering op dinsdag 11/02/2020. 

• Pieter is aan zijn laatste jaar bezig na 8 jaar; dit betekent dat we eind dit jaar vervanging moeten 
hebben als voorzitter binnen de Schoolraad. 

 
f. Lokaal overleg 

• Contactpersoon: Gert Van den Bossche 

• Plaatsvervanger: Thomas De Witte 
 

g. Gezinsraad 

• Voorzitter: Luc Goiris 

• Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 

• Volgende Gezinsraad op maandaf 27/01/2020.. 
 

h. Ouderraad 

• OR - huishoudelijk reglement: werd opnieuw ondertekend, enkel nog door Pieter VB te tekenen. 

• Overzicht functies: zie website. 

• Eind dit schooljaar zoeken we een nieuwe voorzitter, die nog 1 jaar kan meelopen met Diana en 
een nieuwe penningmeester. 

 
 
3. Activiteiten 

 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

• Volgende infoavond is voor de instap na Krokus en Pasen. 
 

 
b. Quiz 

• 9e editie op vrijdag 20/11/2020 

• Quizmasters? 
 
 

c. Eindejaarsactie 
 

d. Kleuteractiviteit 

• Springdag: donderdag 25/06/2020 
 

e. 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 / De Refter. De Refter 
wordt op 28/01/2020 bezocht door Diana en Kristel. Bart en Diana gaan samen naar de Sabot 
op 25/01/2020. 

• Eerste shift zal ingekort worden naar 1u30min. Standaard is deze shift het rustigst en is het vooral 
druk aan de koffie. Shiften worden dan 8u30-10u00, 10u15-12u00, 12u15-14u00. 

• Prijs blijft € 9,00 voor kinderen en € 16,00 voor volwassenen. 

• Taken vrijdagavond 
o Ophalen borden De Refter: Ellen 
o Bestek lagere school: Carine 
o Tania heeft tafels en stoelen reeds geregeld. Bart checkt vrijdag de cijfercode. 

• Andere taken op voorhand 
o Uitnodiging wordt door opnieuw Dietrich opgesteld. 
o Diana regelt inschrijvingen en tafellijst. 
o Diana regels sponsoring. Sponsorlijst wordt volgende keer overlopen. Vorige keer 

hadden we 19 sponsers. 
o Annelies gaat bloemen halen in Bloemenhuis op zaterdag. 

• Overlopen organisatie in excel: An houdt zicht op shiftenlijst. Eerst mogen juffen Gaverland 
kiezen, daarna juffen centrum; Ouderraad vult resterende plaatsen in. 
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• Pieter VB regelt cash geld. Er worden terug kaarten van € 20,00 voorzien. 

• Oproep grote kartonnen dozen voor het tafelpapier. 

• Carine brengt zaterdag emmertjes mee. 

• Bart / Carine regelt kabelhaspels. 

• Veiligheidsadviseur Leen komt op zaterdag om 12u00 langs. 

• Diana wast de handdoeken. De polo’s zullen gewassen worden door Shannon. 

• Maarten staat op zondag vroeg op voor de doorstroom van het warm water en de koffie (6u30 
aanwezig) 

• Voor de kassa wordt 1 tafel achteraan vrijgehouden. 

• Bart brengt de pannenkoekenplaat terug mee. 

• Annelies brengt yoghurtpotjes voor kaarsjes mee. 

• Zaterdag 14/03 in de voormiddag hebben we veel helpende, sterke handen nodig tussen 10 en 
12, Alles moet in orde zijn als de preventieadviseur langskomt. 

• Drankenlijst blijft dezelfde als vorig jaar. 

• Wat doen we met de tekeningen aan de achterwand? 

• Kleurplaten voor de kinderen worden dit jaar aan de kassa gelegd. 

• Per taak wordt terug een verantwoordelijke vastgelegd (bv. afwasverantwoordelijke, 
barverantwoordelijke,…). Dit wordt volgende vergadering besproken. 

• Wat vanaf 2021? 
 

f. Info-avond ouders 

• Dinsdag 21/04/2020 

• Opvoeden tot zelfvertrouwen 

• Angelique stuurt ideeën door voor volgend jaar. 
 

g. Opendeurdag 

• Zaterdag 06/06/2019 
 

h. Eindactiviteit ouderraad 
 

i. Beginactiviteit ouderraad 
 
 

4. Varia 

• Voor de evaluatie van de schoolstraat wordt een enquête uitgestuurd naar alle ouders. Er is een 
beurtrol ontstaan voor het bedienen van de ‘Bareel’. De mensen zijn duidelijk op de hoogte. 
Probleem dat ontstaan is, zijn de auto’s op de parking die ‘s ochtends tien minuten de motor 
laten draaien. Dit werd zeer goed aangekaart via Gimme. 

• Situatie Gaverland: Er is, door de werken naar Kallo, een parkeerverbod van de school tot aan 
de boekenkast. Er blijven echter ouders parkeren; ook voor het hek en op het voetpad. Enkele 
ouders parkeren zelfs op school. Dit is zeer gevaarlijk, politieagent wordt ingeschakeld. 

• Koffiestop Gaverland was een succes. 

• Kan er een rij geregeld worden van de Kerk naar de school? De ouders dragen de 
verantwoordelijkheid op weg naar school, leerkrachten dragen de verantwoordelijkheid eens de 
kinderen op school zijn. Carine benadrukt deze verantwoordelijkheid verder. 

• Studio Rubens: wordt volgende vergadering beslist welke film we spelen om 10u30. Datum ligt 
vast op zondag 26 april. Annelies checkt op het gebied van drank en snacks hoe dit geregeld 
wordt. 

 
 

 
5. Volgende vergaderingen 

• dinsdag 11/02/2020 

• donderdag 19/03/2020 

• dinsdag 28/04/2020: geen vergadering, wel werkgroep opendeurdag 

• donderdag 25/06/2020 


