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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 

Aanwezig: An, Annelies, Diana, Ellen, Evelien, Faye, Gert, Karen, Kristel,   
Kirsten, Sarah, Shannon, Tania, Thomas, Tomas, Veerle, juf Carine 
Verontschuldigd: Karen, Maarten, Roel, Lien 
Verslaggeving: An en Sarah 

 
 

Verslag vergadering 17/09/2020 (via ZOOM) 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 25/06/2020 
Dient wijziging te gebeuren bij schoolnieuws, aangepaste versie wordt doorgestuurd. 

 
2. Voorstelling nieuwe leden 

• We mogen 6 nieuwe leden verwelkomen 

• Welkom aan: Kirsten, Roel, Sarah, Tomas, Veerle en Evelien 
 

3. Communicatie 
 

a. Groepsfoto 
• Door de omstandigheden (covid-19) is het dit jaar een Zoom-foto. 

 
b. Leden en helpers 

• Nieuwe leden worden toegevoegd aan de ouderraad mailbox groep. 

• Verificatiemail dient bevestigd te worden. 
 

c. Mailing 

• Mailing 1 (september/oktober) is reeds opgesteld door Diana. Kristel zal deze nalezen en 
aanpassen. 

• Mailing 2 (januari / februari) 

• Mailing 3 (mei / juni) 
 

d. Gimme 

• De uitnodigingen voor de nieuwe klas is goed ontvangen, de juffen kunnen zelf zien wie 
ingeschreven is. 

• Het merendeel van alle communicatie en documenten verloopt via Gimme. Een groot voordeel 
is dat via Gimme, de brieven kunnen omgezet worden naar de eigen taal. 

• Door de corona-crisis is Gimme veel vaker gebruikt. Enerzijds is Gimme betalend geworden, 
anderzijds minder reclame. De factuur is betaald door de kleuterschool. Gebruik van Gimme is 
hierdoor in orde tot 2024. 
 

e. Financiën 

• Het saldo op de zicht- en spaarrekeningen is meegedeeld geworden. 
✓ De envelopjes van de juffen is reeds betaald. 
✓ Vorig schooljaar werd de springdag geannuleerd door de corona crisis. Deze is 

verplaatst naar begin dit schooljaar en gesponsord door de ouderraad. 
✓ Voorstel voor sponsoring door de ouderraad a.h.v. projectwerk door de juffen van de 

jongste kleuters. Tot aan de kerstvakantie zullen elke dinsdag en donderdagnamiddag, 
twee juffen “vrij” geroosterd worden in het kader van de denktank rond 
bewegingsopvoeding. Eerder bleek reeds dat er te weinig evenwichtsmateriaal 
voorhanden is. Vandaar het voorstel voor de aankoop van twee speeltuigen voor in de 
klas/in de gang (op beide vestigingen 1). 

✓ Kleuters met ontwikkelingsvoorsprong hebben duidelijk nood aan meer uitdaging. In het 
kader hiervan wil de school in het totaal 4 IPads aanschaffen, 2 voor elke vestiging. Op 
deze IPads kan een didactische scan worden geïnstalleerd, waardoor de kleuters extra 
uitdaging kunnen krijgen. Via de vaste leverancier kan dit aangeschaft. 

http://www.oudersvoorkleuters.be/


Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’ 17 september 2020                              2/5 

✓ De ouderraad stemt in met de beide aankopen. 
✓ Er worden, sinds vorig jaar, geen verjaardags-Tshirts meer uitgereikt, maar in de plaats 

hiervan een hoger Sinterklaas budget bezorgd aan de juffen. 

• Saldo Trooper 
✓ Het saldo is meegedeeld geworden. Vanaf dit jaar start ook de ouderraad van de lagere 

school met Trooper, waardoor ouders vermoedelijk gaan switchen tussen de beide 
ouderraden voor hun aankopen. Er werd al extra reclame uitgedeeld via alle kleuters 
om Trooper bekender te maken bij de ouders. Ook via Facebook zal hiervoor nog extra 
reclame gemaakt worden. 

✓ Zeer interessante tool. Vergeet ook zeker niet “TrooperBot” te installeren op je 
computer. 
 

 
f. Schoolnieuws 

• Verlanglijstje juffen: evenwichtsmateriaal en IPads. 

• We starten op 1 september met 236 kleuters: 160 in het Centrum en 76 op Gaverland. 

• Op Gaverland hebben we 4 fulltime klassen en 1 part-time zorg/aanvangsbegeleider.  

• Op het Centrum hebben we 9 fulltime klassen, waarvan 8 menggroepen. Aangevuld met 1 zorgco 

voor 19/24 en 1 full time zorgjuf. Verder is er 1 juf bewegingsopvoeding, 14/29 kinderverzorging 

en Juf Dorien die 4 4/5 opvangt. Verder is 1 juf die 12 uur lerarenplatform heeft, 5/24 zorg en 

4/24 ICT op zich neemt. 

• Het “lerarenplatform” is 2 schooljaren geleden in het leven geroepen om jonge leerkrachten meer 

werkzekerheid te geven. De bedoeling is om afwezige leerkrachten te vervangen. Een jaar 

geleden is de aanvangsbegeleiding gestart waarbij pas afgestudeerde leerkrachten begeleid en 

gecoacht worden door een meer ervaren leerkracht. 

• Momenteel zijn er twee juffen in zwangerschapsbescherming. Juf Tinie op Gaverland wordt 

vervangen door juf Chiara, juf Sophie de Pauw in het centrum door juf Karen. 

• De school is opgestart onder “code geel”. Er is hierover tijdig gecommuniceerd, de kleuters 

moeten ook weinig getest worden. Het wassen/ontsmetten van de handen is meermaals per dag 

onderdeel van de planning. Bezorgdheid is vooral wat er gebeurt als 1 van de juffen ziek wordt. 

Kleuters moeten (en kunnen) geen social distancing houden, tussen de leerkrachten is dit er wel 

(mondmaskers). Vooral de volwassenen moeten uit elkaar gehouden worden; hierdoor wordt in 

de voormiddag de speeltijd ook opgesplitst tussen oudste en jongste kleuters. 

• Eind vorig jaar was er code rood, code oranje is voornamelijk voor de middelbare scholen. 

Kleuterschool zal openblijven zolang er voldoende juffen zijn. 

• Nieuw was het afzetten aan de poort, dit verloopt nu goed, het vroeger afzetten ‘aan de trap’ 

blijft. De meeste kinderen komen steeds goed op tijd. Voor de kleine kinderen is dit nog moeilijk. 

Juf An komt nog naar de poort om de kinderen op te vangen. Opmerking: meestal staat de juf 

Carine (directrice) aan de poort (behalve op dinsdag) en dan wordt de poort steeds goed 

gesloten. Deze handeling moet ook door de juffen gehanteerd worden, de poort kan niet 

helemaal openstaan voor de veiligheid van de kinderen. 

• Info-momenten en wenmomenten zijn, weliswaar sterk aangepast, kunnen doorgaan. De 

informatie zal zichtbaar zijn op de website en de nieuwe kleuters ontvangen een uitnodiging in 

de bus. 

• Aanpassing schoolreglement 

✓ vanaf 3e kleuterklas is er leerplicht. Om de schooltoelage te behouden moeten kleuters 

ook minstens 290 halve dagen aanwezig zijn. 
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✓ Overstap naar lagere school kan de kleuterschool nog steeds mee over beslissen, vanaf 

volgend jaar komt er ook een verplichte taaltest naar de lagere school toe. 

✓ School moet vooral de ouders stimuleren om hun kinderen naar school te brengen. 

Indien dit niet gebeurt zullen er gesprekken doorgaan. Bij onvoldoende aanwezigheid 

(minder dan 290 halve dagen) beslist de school mee of een kind rijp genoeg is om de 

overstap te laten doorgaan. 

 
 
g. Schoolraad 

• Voorzitter: Faye Stevens 

• Secretaris: An Marischal 
• Volgende schoolraden: dinsdag 23/02 en dinsdag 15/06 (zal nog verzet worden); telkens om 19u 

 

h. Lokaal overleg 

• Contactpersoon: Gert Van den Bossche 

• Plaatsvervanger: Thomas De Witte 
 

i. Gezinsraad 

• Voorzitter: Luc Goiris 

• Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 

• Activiteitenverslag ingediend 
 

j. Ouderraad 

• OR - huishoudelijk reglement: leidraad van afspraken en verantwoordelijkheden: opnieuw te 
ondertekenen door secretaris, penningmeester, directeur en voorzitter o.w.v. wijziging 
penningmeester (Lien). Na ondertekening aan iedereen bezorgd. 

• Vacature: voorzitter ouderraad vanaf 2021-2022. Diana stelt voor om deze functie met 2 op te 
nemen. 

✓ Ellen & Sarah zullen meer informatie ontvangen van Diana inzake functie voorzitter. 
✓ Takenpakket: vergaderingen leiden, agenda opstellen, zorgen dat alles 

georganiseerd wordt, activiteiten draaiende houden door te zorgen dat er o.a. 
voldoende mensen aanwezig zijn,.. 

✓ Goede samenwerking met school is noodzakelijk. 

• Overzicht functies: zie website. 
 

 
 

4. Activiteiten 
 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

• Infoavonden worden zowel in het Centrum als op Gaverland georganiseerd. De ouderraad zorgt 
in normale omstandigheden voor een drankje/hapje na afloop. Dit is jammer genoeg niet mogelijk 
o.w.v. covid-19. 

• De voorzitter gaat normaal naar beide infoavonden om de ouderraad voor te stellen, o.w.v. covid-
19 niet om contact zoveel mogelijk te beperken. Nu waren er voldoende ouders (Annelies, Tania 
en Kristel) van de ouderraad aanwezig op Gaverland om de info en de envelopjes te kunnen 
geven.  

• Op het Centrum hebben Lien en Diana info gegeven aan de klassen en de envelopjes 
overhandigd. 

 
b. Dag van de leerkracht 

• Maandag 05/10/2020 

• Karen en Ellen nemen de organisatie op zich (Centrum + Gaverland). Broodjes mag niet met de 
huidige veiligheidsvoorschriften maar Carine stelt voor om een item toe te voegen van de 
ouderraad aan de goodiebag (relaxpakket met magazine, thee) dat door de school wordt 
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afgegeven aan alle leerkrachten. Er wordt prijs gevraagd door Ellen voor een tas/thermos met 
kaartje van de ouderraad. In totaal zijn er 23 stuks nodig. 

 
c. Quiz 

• 9e editie op vrijdag 20/11/2020 

• Thomas en Tomas zullen overleggen met de quizmasters Kristof en Roeland of er een online 
platform voor de quiz opgezet kan worden. Er zal een deelnameprijs gevraagd worden voor een 
online deelname aan de quiz. 

• Werkgroep: Thomas & Thomas in overleg met de quizmasters 

• Normaal gaat de quiz fysiek door te Boerenpoort. TO DO: checken met verantwoordelijke 
Boerenpoort of we kosteloos kunnen annuleren. 

• Voorstel voor verkoop “snackpakket” tijdens quiz voor extra opbrengsten. Er kan dan 
bijvoorbeeld een pakket geleverd worden tijdens de quiz bij alle deelnemers met bv. chips en 
cava. Verder uit te werken door de werkgroep. 

• Normaal gezien wordt 2021 reeds vastgelegd. Datum te bespreken tijdens volgende vergadering. 
 

d. Eindejaarsactie 

• Assortiment truffels en marsepeinen cacaopatatjes via Bani. 

• Er werd beslist om de eindejaarsactie te laten doorgaan (met goedkeuring van de kleuterschool).  

• De levering zal op Gaverland plaatsvinden; grotere ruimte om alles te verwerken/verdelen. 

• Actie wordt opgestart na de herfstvakantie (lagere school organiseert een appelverkoop actie 
voor de herfstvakantie). 
 

e. Kleuteractiviteit 

• 6 oktober 2020: 3 springkastelen in het Centrum + 2 op Gaverland. 
 

f. Afhaalbrunch 

• Werkgroep: Evelien, Shannon, Annelies, Sarah en Ellen in overleg met Diana; er zal een Doodle 
gemaakt worden voor een brainstormsessie. 

• Zal opnieuw een afhaalbrunch worden; concept wordt verder uitgewerkt door werkgroep (dit jaar 
waren er veel verschillende potjes en kleine porties,…) 

• Wanneer: MAART 2021 (+/- 2/3 weken voor de paasvakantie). 
 

g. Info-avond ouders 

• Verzet naar 21 april 2021 (ouders informeren: hoe evolueren met corona = actueel thema), 
gevolgd met een hapje en drankje. 

• Gastspreker is Nele Flamang 
 

h. Opendeurdag/schoolfeest 

• Er is elk jaar een schoolfeest, om de 2 jaar een opendeurdag. 

• Datum = 24/04/2021, nog niet zeker of dit kan doorgaan met covid-19. 
 

 
5. Varia 

• Gemachtigde opzichters: Is er genoeg volk? Nog geen zicht op wie zich opgegeven heeft. 

• Check of de volgende vergadering via Skype/Teams kan verlopen want via Zoom kan max. een 
meeting van 40 minuten plaatsvinden. Zoom abonnement is te duur. 

• Aanstellen van communicatieverantwoordelijke ouderraad? Deze persoon zal zorg dragen voor 
de website, Facebook en Gimme. 

• Aanstellen IT-verantwoordelijke (online inschrijvingsformulieren, herinneringen, via GoogleForm 
= tool waar véél code achter zit). Diana heeft ook geen IT-achtergrond, maar kan wel de 
werkwijze toelichten aan de nieuwe IT-verantwoordelijke. Deze taak toewijzen aan één van de 
nieuwe voorzitters? 
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6. Volgende vergaderingen 
 

• 22/10/2020 → 27/10/2020 

• 08/12/2020 

• 23/02/2021 (volgende schoolraad - na krokusvakantie) 

• 15/06/2021 (volgende schoolraad maar dubbele boeking directeur ) nieuwe datum in te plannen. 

• Nog datums in te plannen in januari en maart. 
 

 

 


