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

Verslag vergadering 11/02/2020
1.

Goedkeuring verslag vergadering van 16/01/2020
Goedgekeurd

2.

Communicatie
a.

•
•

Mailing
Mailing januari / februari (terugblik quiz / eindejaarsactie - aankondiging brunch / infoavond /
springdag) ➔ Diana stelt deze nog op, zodat de laatste informatie er nog kan bijgezet worden.
Mailing mei / juni

b.

Gimme
Gratis app is ondertussen stopgezet. Soms worden foto’s in het lang gezet.

c.

Financiën
Het saldo van de zicht- en de spaarrekening is meegedeeld geworden.
o De quiz is betaald
o Zaal Boerenpoort, nog geen factuur ontvangen dus dit staat nog open
o Cadeau’s van de Sint moeten nog betaald worden; Herlinde volgt dit op
o Prijzen van de kwis dus nog betalen
Saldo Trooper
o Trooper heeft uitbetaald
Pieter zoekt een opvolger als penningmeester

•

•
•
d.
e.

Schoolnieuws
Op de website staat nog de oude datum van de opendeurdag. Carine past dit aan.
•

•
•
•
•

Schoolraad
Voorzitter: Pieter Van Bastelaere
o Pieter zoekt ook hier een opvolger
o An wil wel voorzitter worden
o Taken: stelt de agenda op, moet iemand uit de Ouderraad zijn
Secretaris: An Marischal
o Als An gekozen wordt tot voorzitter, dan zoeken we een nieuwe secretaris
Geïnteresseerden kunnen best al eens komen met de schoolraad vergadering van 25 juni 2020
Meer details over de schoolraad zijn ook op de website van de school te vinden.
Telling leerlingen
o 1 februari 2019: 272 leerlingen
o 1 februari 2020: 288 leerlingen, waarvan 6 kinderen van de Westakkers. Dit zorgt wel
voor wat meer communicatieproblemen wegens de taal. Voor deze specifieke talen zijn
ook moeilijk tolken te vinden.
▪ Er is geen ondersteuning
▪ We zijn een autonome school en om ondersteuning te krijgen moeten we met
de wijkschool erbij komen aan 6 anderstalige nieuwkomers van 5 jaar; dus
geen ondersteuning.
o Door de mogelijke hertelling die er mag gebeuren na de krokusvakantie komen er wel
enkele lestijden bij en schieten er nog 4 lestijden over, waardoor de school nog voor 4u
iemand kan aannemen om de anderstalige nieuwkomers te ondersteunen.
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o
o
o
o
f.

g.

h.

3.

Nieuwe peuters na de vakantie: op ’t Centrum 3 peuters in J2, J3 en J4 (elke klas telt
dan 22 lln.) en op Gaverland komen er 4 peuters bij (20 lln.)
Er verlaten wel 88 kleuters de school, waardoor er ruimte blijft voor nieuwe kleuters.
Verlofdagen schooljaar 2020-2021: ma 28/09, woe 25/11, woe 20/01, vrij 29/01, woe
12/05
Vrijdag 21/02 is er een bijeenkomst om de schoolstraat te evalueren. De directies van
beide scholen kunnen niet aanwezig zijn. Pieter VB zal hierop aanwezig zijn.

•
•
•

Lokaal overleg
Contactpersoon: Gert Van den Bossche
Plaatsvervanger: Thomas De Witte
Nog niet geweest, zou in de toekomst 1x per jaar doorgaan

•
•
•
•
•

Gezinsraad
Voorzitter: Luc Goiris
Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Gespreksavond dinsdag 03/03/2020
Het ging vooral over mobiliteit: raar maar waar, de N70 is niet aan bod gekomen
Gaverland is qua veiligheid en verkeer aan de schoolpoort een ramp door de werken.

•
•
•

Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen ➔ dit is ondertussen in orde
Overzicht functies: zie website.
Er is een nieuwe opvolger voor Diana: Angelique zal vanaf volgend schooljaar samen met Diana
voorzitter zijn om nadien de taak goed te kunnen overnemen.

Activiteiten
a.

Info-avonden nieuwe kleuters
Donderdag 13/02/2020

b.

Quiz
9e editie op vrijdag 20/11/2020
Quizmasters? navragen

•
•

c.
d.
e.

Eindejaarsactie
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kleuteractiviteit
Springdag: donderdag 25/06/2020
Brunch
Volgende (en laatste editie) in PC De Nieuwe Sabot
Vanaf 2021: locatie in de refter van Sint-Maarten
Zaterdag 14/03/2020: alles klaarzetten
o 10-13u; er worden wel nog een aantal stevige werkhanden gevraagd omdat het
klaarzetten van de tafels en stoelen een helse klus is.
Zondag 15/03/2020
o vooral nog mensen nodig in de 3e shift.
Werkgroep: iedereen!
Bestelling tafels en stoelen: OK
Feedback van De Refter (Kristel en Diana)
o Wenste de prijs te verhogen: €0,50 omhoog bij de volwassenen, kinderen blijven zelfde.
o We vragen wel nog dezelfde prijs aan de mensen: €16 voor een volwassene, €9 voor
een kind. (bewuste keuze om de prijzen democratisch te houden)
o Winst: per volwassene €5; per kind €3
Feedback van PC De Nieuwe Sabot (Bart en Diana)
o Afspraken zijn opgefrist
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•
•
•
•

o Zelf te voorzien: thee en koffie
o We mogen de afwasmachine gebruiken
Organisatie in excel
Shiftenlijst (An) ➔ vooral nog mensen nodig bij het klaarzetten, opruimen en tijdens de 3e shift!
Winst gaat wel in dalende trend
Oproep om nog sponsors te zoeken.

•
•
•
•
•

Info-avond ouders
Dinsdag 21/04/2020
Opvoeden tot zelfvertrouwen
Na de brunch pas promo voeren
2021: Nele Flamang: verbindend spelen ➔ wordt vastgelegd
2020: Navragen voor Nina Mouton: mild ouderschap ➔ Lien doet aanvraag

•
•
•
•
•

Film (nieuwe activiteit)
Zondag 26/04/2020
Werkgroep (Annelies en ...)
Start 10u
Keuze film: Pieter Konijn 2 (of Trols 2)
Vaste kost aan de zaal: €3/persoon; inkom vragen: €6/persoon

•
•

Opendeurdag
Zaterdag 06/06/2019
Thema: Samen sterk of Samen sterk werk

f.

g.

h.

i.

•
•

j.
4.

Eindactiviteit ouderraad
Datum vastleggen in juni: 21/06/2020
Voorstellen?
o Sowieso met partner en kind
o BBQ via andere traiteur
▪ Offertes aanvragen bij Placide, Moortgat, Keurslager, …
o Pastabuffet
o Pizzabuffet à volonté
Beginactiviteit ouderraad
• Kookactiviteit zelf georganiseerd werd goed onthaald en willen we misschien wel behouden

Varia
•

•

•

5.

Wilgenhutjes
o
o
o
o
o
Grasmatten
o
o
o
o

Carine vraagt offerte aan.
Aankoop opsplitsen?
Hoeveelheidskorting mogelijk?
Liefst nu bestellen, zodat deze er voor de opendeurdag kunnen staan.
Kinderen hebben er echt nood aan om de rust te kunnen opzoeken

Niet iedereen staat achter de kunstmatten
In het verleden heeft er altijd gras gestaan
Gras en grond aan opfrisbeurt toe/ plat gelopen, droogte, te veel water, …
Tuinierders zeggen dat je best even opnieuw omspit, opnieuw inzaaien en best
met paardengras of parkgras (groeit sneller en is steviger, zou ook meer klaver
tussen staan en is sterker en groen)
Wegel naast de school is gevaarlijk door snelle fietsers. Ook lastig dat er aan het einde van
de wegel kleuters en ouders in de weg staan. Best traag fietsen.

Volgende vergaderingen
•

donderdag 19/03/2020 → deze vergadering valt weg: GEEN VERGADERING
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•
•

dinsdag 28/04/2020: WEL vergadering + werkgroep opendeurdag
donderdag 25/06/2020 + schoolraad voor de geïnteresseerden.

Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’ 11 februari 2020

4/4

