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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 

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

 
 

Verslag vergadering 25/06/2020 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 28/04/2020 
 
Verslag werd goedgekeurd en mag op de website geplaatst worden. 

 
2. Communicatie 

 
a. Mailing 

• Mailing juni wordt nog opgemaakt door Diana. Terugblik op het afgelopen jaar. 
 

b. Gimme 
 

c. Financiën 

• Ongewijzigd t.o.v. vorige vergadering. 

• Rechten penningmeester zijn overgeheveld van Pieter naar Lien. Elk jaar moeten er opnieuw 
documenten getekend worden. 
 

 
d. Schoolnieuws 

 
◦ School is heropgestart 2 juni volgens de corona maatregelen. De meeste kleuters zijn gewoon 

herstart. Op het Centrum worden de regels goed gevolgd, op Gaverland is er meer moeite. Dit 
vooral op het gebruik van mondmaskers gericht. Gaverland is, doordat dit een wijkschool is, 
steeds laagdrempeliger geweest. 

◦ Coronamaatregelen blijft wel wennen. Zodra er een leerkacht ziek wordt, mogen zij niet naar 
school tot de uitslag van testen. Men zal blij zijn dat we, na de laatste schooldag, even tot rust 
kunnen komen. 

◦ Op het Centrum werden de coronamaatregelen goed nageleefd, op Gaverland door het 
kleinschaligere kader minder. 

◦ Op vrijdag zal er een afscheidsfeest zijn op het Centrum en Gaverland voor de 3e kleuters. 
◦ Sofie Cools is in zwangerschapsbescherming, waardoor juf Jolien 01 volledig overneemt. Juf 

Sofie zal wel nog mee ingeschakeld worden bij de denktanks. 
 

 
e. Schoolraad 

• Voorzitter: Pieter Van Bastelaere 

• Secretaris: An Marischal  

• Voorzitter vanaf volgend jaar: Faye Stevens. Vanuit de Schoolraad is men akkoord gegaan met 
de nieuwe voorzitter. 

• Door de coronacrisis lopen de inschrijvingen vertraging op. Normaal hebben we steeds veel 
inschrijvingen tijdens de opendeurdag; dit is dit jaar niet mogelijk. Als alternatief hebben de 
kinderen die volgend schooljaar naar de kleuterschool mogen een brief gekregen en werden er 
diverse filmpjes gepost op de website. De ouders die wensen kunnen, vanaf 1 juli, de school 
alsnog individueel bezoeken. Ondertussen beginnen er wel meer inschrijvingen binnen te komen. 
Hopelijk kan er in augustus een wenmomentje doorgaan en in september een infomoment. 

• Er werd beslist om peuters die mochten starten na de kerstvakantie of na hemelvaart niet op te 
laten starten dit jaar. Ouders zijn meegegaan in dit verhaal. 

http://www.oudersvoorkleuters.be/


Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’ 25 juni 2020                               2/3 

• Volgend jaar wordt er opnieuw gewerkt met mengklassen in het Centrum. Er zijn 4 eerste 
kleuterklassen. Volgend jaar start juf Ann met de grootste groep (11 peuters + 6 kleuters). Er 
zullen 4 mengklassen zijn 2e en 3e kleuters en 1 klas enkel 2e kleuters. Dit omdat, in een 
mengklas, er steeds een overgewicht moet zijn in oudste kleuters. 

• Op Gaverland wordt GAV 1 een mengklas van eerste kleuters met aangroei peuters. Dit wordt 
een voltijdse betrekking. GAV 2 is een combinatie 1e en 2e kleuters, GAV 3 2e en 3e kleuters, 
GAV 4 enkel 3e kleuters. 

• Op Gaverland hebben we volgend schooljaar zeer veel 3e kleuters, op het Centrum veel 2e 
kleuters. Nieuwe instroom is dus zeker nodig. 

• Brief over organisatie naar volgend jaar toe wordt verstuurd, evenals de klaslijsten. 

• Pedagogische studiedagen volgend schooljaar (25/11, 20/01, 17/03, 12/05) zullen in het teken 
staan van ZIL (zin in leven, zin in leren). Enkel 1 studiedag zal gaan over executieve functies, 
aangezien deze dit jaar werd geannuleerd o.w.v. corona maar reeds betaald werd. 

• Facultatieve verlofdagen volgend jaar zijn maandag 28/03 en vrijdag 05/03 

• Vanaf volgend schooljaar zal er leerplicht zijn vanaf 5 jaar. Leerlingen moeten verplicht 290 halve 
dagen naar school gaan. Wat dit concreet betekent i.v.m. doktersattesten en dergelijke moeten 
we nog afwachten. Hierdoor komt er een groter gevoel van controle. Bovendien zal men, vanaf 
schooljaar 2021-2022, taaltesten moeten afleggen vooraleer mijn naar de lagere school mag. 

• Invoering bareel bij de schoolstraat maakt het veel visueler. 
 
f. Lokaal overleg 

• Contactpersoon: Gert Van den Bossche 

• Plaatsvervanger: Thomas De Witte 
 

g. Gezinsraad 

• Voorzitter: Luc Goiris 

• Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 

• Gespreksavond dinsdag 03/03/2020: evaluatie 

• Subsidies moeten aangevraagd worden voor 15/08 
 

h. Ouderraad 

• OR - huishoudelijk reglement: ok 

• Overzicht functies: zie website 

• Nieuwe penningmeester 2020-2021 is Lien. 

• Vacature: voorzitter ouderraad 

• Kan de ouderraad anders aangepakt worden? Kan men meer met werkgroepen werken, zoals 
in de lagere school, die autonoom kan werken? Zijn er kandidaten die misschien in duobaan 
voorzitter willen zijn? 

• De vacature blijft voorlopig openstaan, in september moeten we echter een voorzitter hebben 
om goed te kunnen starten. 

 
 
3. Activiteiten 

 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 
 
Door corona momenteel on hold. 
Infoavond algemeen is voor het centrum op maandag 7 september en voor Gaverland op donderdag 3 
september. 

 
b. Quiz 

• 9e editie op vrijdag 20/11/2020 

• Quizmasters hebben bevestigd voor 3de editie 

• Afhankelijk van de corona-crisis kan deze al dan niet doorgaan. 
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c. Eindejaarsactie 
 

d. Kleuteractiviteit 

• Springkastelen zijn geannuleerd. Zullen wel verplaatst worden naar september, de week van 
de kleuter. Dit vanuit het standpunt ‘spring het nieuwe jaar in’. 

• De ijsjeskar zal wel komen. 

 
e. Brunch 

• Beslissing afhaalbrunch of traditionele brunch 

• Stemming via Doodle bracht een overgrote meerderheid (75%) voorkeur aan naar afhaalbrunch. 
Dit wel via een ander concept dan afgelopen jaar. Volgende vergadering wordt besproken hoe 
we dit concreet gaan invullen. Ook de prijs zal gaan dalen (afhankelijk van het concept). 
 

f. Info-avond ouders 

• Opvoeden tot zelfvertrouwen: geannuleerd en uitgesteld naar 2022 

• Spreker voor 2021 ligt reeds vast 
 

g. Film (nieuwe activiteit) 
 
Volgend jaar inplannen na de paasvakantie, dit jaar annulatie door corona 

 
h. Opendeurdag 

 
i. Eindactiviteit ouderraad 
 

• Eind augustus/begin september? 
 

j. Beginactiviteit ouderraad 
Voorkeur naar zelfde concept als vorig jaar. 

 
 

4. Varia 

• Bedankt aan de afzwaaiers voor hun jarenlange inzet.. Carine gaat hen persoonlijk nog terug ontmoeten 
om te bedanken. 

• Zeer goed dat het binnenkort vakantie is, na de hectische periode in het kader van corona. Speciale 
bedanking aan het team om zo goed het contact met de kinderen te blijven onderhouden. De juffen 
bedanken de OR voor hun hulp afgelopen jaar en kijken uit naar volgend schooljaar. 

 
 

5. Volgende vergaderingen 
 
  
 
 
 

 


