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

Verslag vergadering 28/05/2020 (via ZOOM)
1.

Goedkeuring verslag vergadering van 11/02/2020
Door de corona-maatregelen zijn alle activiteiten na de brunch geannuleerd en werd de brunch een
afhaalbrunch.

2.

Communicatie
a.

•

Mailing
Mailing juni: we gaan nog terugblikken op de activiteiten die wel zijn kunnen doorgaan. Wie
stelt mailing op?

b.

Gimme

c.

Financiën
Het saldo van de zicht- en de spaarrekening zijn meegedeeld geworden.
Sint-aankopen zijn betaald evenals de 5 wilgenhutten en Dag van de directeur.
Openstaand is momenteel nog de zaal en de prijzen van de quiz 2019,
Maximale subsidies Gezinsraad zijn gestort.
Wat betreft de brunch. Hier werd het voorschot van de Sabot evenals de huur van tafels en
stoelen bij de gemeente terugbetaald.
Trooper heeft gestort.

•
•
•
•
•
•

d.

Schoolnieuws

•
•

•
•

•

Voor de paasvakantie werd er vooral focus gelegd op contact blijven houden met de kinderen.
Na de paasvakantie werd er echter meer inhoudelijk aan de slag gegaan, met vooral focus op
de 3e kleuterklas. Ouders hadden/hebben angst voor de overstap naar de lagere school.
Juf Carine is steeds aanwezig gebleven op de school. Voor haar was het moeilijk om diverse
reden. Zo waren er in het begin geen maatregelen vanuit de overheid voor de opvang. Geen
bubbels, noch social distancing. Dit veranderde continu. Bovendien was het moeilijk om feedback
te verkrijgen.
Op Gaverland was er zeer weinig vraag naar opvang. Dit maakte dat deze kinderen ook mee
opgevangen werden in het Centrum.
De communicatie van Ben Weyts over de kleuterscholen die terug open mogen vanaf 2 juni
zorgde voor heel wat verwarring. Dit was in eerste instantie een advies, waardoor ze veel ouders
heeft moeten duidelijk maken dat er nog verduidelijking volgt op een later moment. De ouders
werden, door de overheid, ingelicht voor de school zelf.
Heropening is voor Gaverland eenvoudiger, doordat dit een klein schooltje is met 4 klassen, In
het centrum echter zijn 200 kleuters die moeten weggebracht worden en opgehaald. Hiervoor
werd een uitgebreid draaiboek uitgewerkt. Samen met het zorgteam wordt dit nog verder verfijnd.
Vanmiddag is dit reeds doorgenomen met de juffen, vrijdag worden er markeringen en lijnen
aangebracht. Goede communicatie is zeer belangrijk, Carine gaat ook streng toezien op de
toepassing ervan.
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•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

e.

f.

Belangrijk worden duidelijke afspraken en de naleving hiervan, evenals op tijd komen. School
gaat open 8u15 en sluit 15u45. Ook met het Ballonneke worden duidelijke afspraken gemaakt.
De 3e kleuters worden opgevangen in de Knuffelark i.p.v. op Pleziereiland.
Per klas wordt er een contactbubbel gemaakt, die zoveel mogelijk wordt behouden. Er zullen
verder twee grote bubbels zijn (1 boven en 1 beneden) die apart opgevangen worden, apart
spelen en eten. Boven zal op de grote speelplaats spelen, beneden in de tuin achteraan die
verder werd aangelegd. Verder worden er verschillende speel- en eetblokken gemaakt voor de
jongste en oudste kleuters.
Het brengen en ophalen gaat ook in 2 bubbels verlopen. De oudste kleuters worden afgezet op
eilandjes op de speelplaats; via wandelpaden met lijnen wordt de route aangegeven en bepaald.
Dit is een éénrichtingsroute. De jongste kleuters worden via de wegel aan de tuin afgezet, waarna
de ouders over de speelplaats terugwandelen. Er worden geen ouders toegelaten in het
schoolgebouw!
Op Gaverland zijn er in totaal 76 kindjes. Juf Elise neemt de klas van juf Tinie over, aangezien
zij zwanger is. Sofie Cools zal mee ondersteunen. De kinderen worden hier afgezet aan de
tuintjes van de klas. De peuters worden opgehaald aan de school buiten; de oudere kleuters in
het park aan de overkant.
Extra handen wassen wordt zeer zeer belangrijk. In Gaverland is er reeds een extra wasbak
geplaatst, voor het Centrum werd de loodgieter van Sint-Maarten aangesteld om deze te maken.
De juffen zijn verplicht om mondmaskers te dragen bij contacten met ouders, andere juffen én
tijdens de toiletbezoeken. In de klas mogen zij dit wel uitlaten. Alle juffen zullen een foto bezorgen
mét en zonder mondmasker.
Middageten verloopt voor alle jongste kleuters in de klas, voor de oudste kleuters in twee shiften
van 40 kinderen, ondersteund door de vaste vrijwilligers met mondmaskers. De juffen zullen veel
meer toezicht moeten doen dan op normale schooldagen.
Terug naar school gaan is geen verplichting!
Er wordt vooral gefocust op samenkomen in de klas, welbevinden en het werken rond gevoelens.
Kan de ouderraad helpen? Momenteel kan de school het aan met de vaste ploeg, zeker de eerste
twee weken zal er nog niemand extra mogen komen, ook geen stagiairs.
Er is geen opendeur mogelijk, wat standaard voor veel ouders de moment is om de school te
leren kennen. Alle ouders van kinderen die volgend schooljaar naar school mogen gaan, hebben
wel reeds een brief en kaart voor inschrijving ontvangen. Bovendien zijn er, op de website, een
aantal filmpjes verschenen over het reilen en zeilen binnen onze school. Er zijn reeds enkele
reacties binnengekomen. Volgend schooljaar volgt er ook nog, indien de maatregelen dit
toestaan, een infomoment voor de ouders en het wenmoment voor de peuters. We hebben geen
zicht op het aantal inschrijvingen momenteel op de gemeenteschool; de scholen zijn de voorbije
maanden vooral bezig geweest met alles te organiseren binnen de school door de corona-crisis.
Meestal zijn de inschrijvingen wel gelijklopend en in evenwicht. Hierdoor is er ook weinig zicht
op inschrijving van de derde kleuters naar de lagere school toe.
Afscheid 3e kleuters zal anders verlopen dan we gewend zijn. Er zijn diverse alternatieven die op
tafel liggen, waaronder o.a. Vlaamse Kermis in hun eigen bubbel of een aangepast afscheid eind
augustus. Verdere communicatie hierover volgt later.

•

Schoolraad
Voorzitter: Pieter Van Bastelaere
Secretaris: An Marischal
Pieter zit in zijn laatste jaar. Voor corona was er reeds kandidaat voorzitter en secretaris, dit moet
nog herbevestigd worden en voorgelegd op de schoolraad.
Volgende Schoolraad 25/06 kan, door de beperkte groep, doorgaan op school.

•
•

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

•
•
•

Gezinsraad
Voorzitter: Luc Goiris
Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Gespreksavond dinsdag 03/03/2020: evaluatie wordt verplaatst naar volgende vergadering

•
•
•

g.
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h.

•
•
•
•

3.

Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement: ok
Overzicht functies: zie website
Vacature: penningmeester ouderraad wordt vanaf volgend jaar Lien. Pieter VB regelt alles bij de
bank en zet haar op weg.
Vacature voorzitter: Angelique gaat verhuizen naar Eeklo en zal hierdoor de ouderraad verlaten.
We gaan dan ook op zoek naar een nieuwe voorzitter, die volgend jaar kan meelopen met Diana
en daarna de fakkel kan overnemen.

Activiteiten
a.

•
b.

Info-avonden nieuwe kleuters
Geannuleerd o.w.v. corona

•
•
•

c.
d.

e.

Eindejaarsactie
•

•
•
•

Info-avond ouders
Opvoeden tot zelfvertrouwen: geannuleerd en uitgesteld naar 2022
Spreker voor 2021 ligt reeds vast

•

Film (nieuwe activiteit)
Geannuleerd o.w.v. corona

•

Opendeurdag
Geannuleerd o.w.v. corona

•

•

g.
h.

Kleuteractiviteit
Springdag werd, door de corona maatregelen, geannuleerd. De ijsjeskar gaat normaal wel nog
door. Ook uitstappen zijn volledig geannuleerd.
Brunch
Voor de brunch: saldo sponsoring en bestellingen is meegedeeld geworden. Minder winst dan
vorig jaar, omdat de drank wegviel.
Wat naar volgend jaar toe? Kunnen we de afhaalbrunch opentrekken naar iedereen toe, met een
aangepast aanbod? Indien ja, wat stoppen we er dan in?
Nadelen afhaalbrunch zijn o.a. dat het voordeel van de beleving wegvalt. Het is niet langer een
Familiefeest. Dit jaar hadden we het grote voordeel dat, door de uitzonderlijke situatie, niemand
zijn brunch annuleerde. Gaan we echter, in normale omstandigheden, nog evenveel bestellingen
ontvangen?
Voordelen afhaalbrunch zijn dat we, door veel minder tijd input, toch nog een mooie opbrengst
behaalden. Andere jaren zijn we, vanaf zaterdagochtend t.e.m. zondagnamiddag 17u, bezig met
de brunch. Dit zowel Ouderraad, juffen als andere vrijwilligers. Door een afhaalbrunch kunnen
we, met de vele handen van de Ouderraad, op enkele uren veel werk verzetten. Zo was iedereen
zondag om 7u aanwezig en werd alles afgesloten rond half 1. Ook op zaterdag werden er minder
mensen en uren ingeschakeld. Ook de opmaak van de planning voor een live brunch verloopt
telkens zeer moeizaam.
Volgende vergadering wordt besproken wat het concept wordt naar volgend jaar toe;

•
•

f.

Quiz
9e editie op vrijdag 20/11/2020
Quizmasters?
We moeten nog afwachten of de quiz mag doorgaan volgend jaar.
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i.

◦
j.

Eindactiviteit ouderraad
Wordt geannuleerd o.w.v. corona. Er wordt bekeken of deze kan doorgaan eind augustus of in
september
Beginactiviteit ouderraad

4.

Varia

5.

Volgende vergaderingen
•

donderdag 25/06/2020 via Zoom
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