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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 

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

 
 

Verslag vergadering 27/10/2020 via TEAMS 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 17/09/2020 
 

Het verslag van september en juni is goedgekeurd geworden en mag gepubliceerd worden op de website. 
 
2. Voorstelling nieuwe leden 

 
3. Communicatie 
 

a. Groepsfoto 

 
Dit zal opnieuw een corona-proof Zoom/Teams groepsfoto worden. 

 
b. Leden en helpers 
 

• Ledenlijst wordt aangepast op de website. 

• De helpers zijn in augustus aangeschreven; de lijst is momenteel beperkt. 

• Kennen jullie nog mensen die enkel willen helpen bij de activiteiten en niet de vergaderingen 
willen bijwonen? 

 
c. Mailing 

 
• Kristel zal dit schooljaar de nieuwsbrieven voor haar rekening nemen. 

• Mailing 1: september / oktober: Kristel heeft deze nagekeken en aangepast. Deze nieuwsbrief 
was nog niet uitgestuurd geworden, omdat een aantal zaken door de vele wijzigingen o.w.v. 
corona niet meer up to date was. Update: ondertussen is deze wel uitgestuurd geworden. 

• Mailing 2: januari / februari 

• Mailing 3: mei / juni 
 

d. Gimme 

 
Dit is onder de huidige omstandigheden een heel belangrijke tool geworden en wordt zo veel 
mogelijk gebruikt bij elke verandering. Carine probeert iedereen op de hoogte te houden. 
 

e. Financiën 

• Het saldo van de zicht- en spaarrekening is meegedeeld geworden. 
o uitgevoerde betalingen voor bewegingsproject en dag van de leerkracht. 
o geen openstaande rekeningen, iedereen is terugbetaald geworden. 

• Het saldo ontvangen van Trooper is meegedeeld geworden. 

• Het begrotingsdocument zal aangepast moeten worden. O.w.v. corona kunnen heel wat 
activiteiten niet doorgaan en liggen onze inkomsten drastisch lager dit jaar. Hierdoor zullen we 
de kleuterschool minder kunnen sponsoren. 

• De eindejaarsactie kan doorgaan. Hiermee kunnen de Sinterklaascadeaus voor de kleuters 
betaald worden. 

• Het budget voor IPads blijf gereserveerd, deze zijn nog niet aangekocht geworden, omdat er 
momenteel andere prioriteiten zijn. 

 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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f. Schoolnieuws 

• De situatie verandert elke dag. Door de code oranje is de herfstwandeling en de soep bedeling 
afgeschaft. Er wordt voor de kleuters wel een alternatief voorzien. 

• De springdag is niet kunnen doorgaan door het slechte weer. Ook dit budget blijft gereserveerd 
en de activiteit zal door de kleuterschool opnieuw ingepland worden zodra het voor de school 
een goed moment is. 

• Het infomoment voor de kleuters die instappen na de herfst is geannuleerd. Er zijn wel nog 
infomomenten in de klas van de peuters: apart en op afspraak. 

• Er zijn 2 extra vakantiedagen na de herfstvakantie om de leerkrachten ademruimte te geven en 
de opmars van het coronavirus tegen te houden. (Update na de vergadering: dit werd 
ondertussen een volledige week extra). Opvang wordt door het Ballonneke geregeld. 

 
g. Schoolraad 

• Voorzitter: Faye Stevens 

• Secretaris: An Marischal 

• An en Faye zullen webinar met info over de organisatie van de schoolraad volgen. 
 
h. Lokaal overleg 

• Contactpersoon: Gert Van den Bossche 

• Plaatsvervanger: Thomas De Witte 

• Geen uitnodiging meer geweest door corona maatregelen. 
 

i. Gezinsraad 

• Voorzitter: Luc Goiris 

• Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 

• De vergaderingen zijn geannuleerd o.w.v. corona 

• Het activiteitenverslag is ingediend geworden. 

• Contactpersoon: Pieter en Bart hebben allebei de ouderraad verlaten. Als aangesloten 
vereniging dient je minstens een keer per schooljaar een gezinsraad bij te wonen om het recht 
op de volledige subsidie te behouden. In het verleden werd elke gezinsraad bijgewoond. Via een 
beurtrol tussen An, Faye, Katrijn en Sarah wordt deze taak opgenomen. 
 

j. Ouderraad 

• Het OR - huishoudelijk reglement dient opnieuw ondertekend te worden o.w.v. de wijziging van 
de penningmeester (Lien). Het HR is nodig om in regel te zijn als ouderraad en als onderdeel 
van de kleuterschool gebruik te kunnen maken van de schoolverzekering. 

• Het huishoudelijk reglement geeft o.a. een overzicht van onze doelstellingen, waar we voor staan 
en welke afspraken er gelden.  

• De vacature voor de voorzitter van de ouderraad is ingevuld. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt 
dit een duobaan tussen Ellen en Sarah. Dit werd goedgekeurd door de volledige ouderraad. 
Diana doet de overdracht via de taken. 

• Overzicht functies: zie website. De functies op de website zullen aangepast worden. 

• Google Docs wordt uitgelegd aan Sarah en Ellen op donderdag 29/10/2020. Thomas wil de 
verdere IT functie op zich nemen. 

• Tania zal de communicatie via Facebook en andere social media op zich nemen. 
 
 

3. Activiteiten 
 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

• Geannuleerd door corona. 

• Alternatief is info 1 op 1 geven door de juf aangevuld met verschillende filmpjes op de website. 
Deze zijn zeer goed ontvangen; alle informatie die anders op de infoavond wordt vermeld komt 
hierin naar voren. 5 zeer dankbare reacties mogen ontvangen, wat deugd deed. 

 
b. Dag van de leerkracht 

• Maandag 05/10/2020: evaluatie 
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• Geen corona verrassing maar een goodiebag bij het thema ‘veel pluimen maken sterke vleugels’ 
o pluim van Carine, heel persoonlijk gericht. 
o o.a. persoonlijk tijdschrift, welness handcrèmes, ... 
o Vanuit de ouderraad een tas gevuld met relax-thee. 

 
c. Quiz 

• Quizmasters zijn geen voorstander van een online versie. 

• Door corona wordt de quiz uitgesteld naar een moment wanneer het wel kan. 

• We zullen ook op zoek moeten naar een grotere zaal. In de huidige zaal kunnen, volgens corona 
maatregelen, maar 22 mensen binnen. Vorig jaar hadden we 22 ploegen van ca. 6 deelnemers 
+ helpers + quizmasters. Tomas bekijk mogelijkheden. 

 
d. Eindejaarsactie 

• Truffels en marsepeinen cacaopatatjes via Bani 

• Levering maandag 07/12/2020 op Gaverland 

• Afhaal dinsdag 08/12/2020 van 20.00-20.30 en woensdag 09/12/2020 voor- en na school 

• Diverse mogelijkheden worden momenteel bekeken, zoals werken met minder mensen (4 
inpakkers en twee controleurs) 

• Banners worden opgehangen na de herfstvakantie. 

• Update na de vergadering: door de verstrengde maatregelen geannuleerd. 
 

e. Kleuteractiviteit 

• Springkastelen: uitgesteld door het slechte weer. 
 

f. Afhaalconcept 

• Werkgroep: stand van zaken 

• Volgende vergadering: dinsdag 10/11/2020 

• Wanneer organizeren we dit? 

• Welke opties zijn er concreet? Momenteel is er nog niets concreets beslist. Kunnen we eventueel 
tapas doen? 

• Mogelijkheid voor “sponsoring in natura” door lokale bedrijven (b.v. bakker, slager,…) 

• Extra mensen die nog willen aansluiten aan de werkgroep: Lien en An. 
 

 
g. Info-avond ouders 

• Dinsdag 21 april 2020: verbindend spelen door Nele Flamang. Afwachten of dit kan doorgaan 
door de corona. 

• April 2022: opvoeden door zelfvertrouwen (nog te bevestigen door spreker) 
 

h. Opendeurdag 
 

i. Begin- en eindactiviteit ouderraad 

• On hold o.w.v. COVID-19 
 

 
4. Varia 
 

• Trooper 
◦ webinar over “hoe promoten” kan nu herbekeken worden. 
◦ Roel wordt “Supertrooper” om zich hier verder in te kunnen verdiepen. 
◦ De lagere school is ook gestart met Trooper. Hopelijk verdelen ouders met kinderen in de lagere en 

in de kleuterschool hun bestellingen over de twee scholen. Samen Trooper delen is geen optie om 
discussies over hoe de opbrengst te verdelen te vermijden. Er zijn nog diverse andere verenigingen 
in Melsele die ook op Trooper zitten. 

• Veiligheid van de bruggetjes op de trage wegen naar school? 
◦ Algemeen zeer glad. 
◦ Carine belt vanuit de school naar de gemeente. 
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◦ Vraag om zelf ook melding te doen via www.beveren.be/meldpunt. 

• Door corona weinig mogelijkheden om activiteiten te doen. Kunnen we niets anders gaan doen? 
◦ Herfstwandeling voor tijdens de herfstvakantie, werkgroep komt 28/10/2020 om 20u30 reeds samen 

via Teams. 
◦ Geocaching is door de huidige coronamaatregelen geen optie. 
◦ Andere activiteit voor tijdens de kerstvakantie, in het kader van licht? 
 

5. Volgende vergaderingen 

• Vergadering 3: dinsdag 08/12/2020 

• Vergadering 4: dinsdag 19/01/2020  

• Vergadering 5: dinsdag 23/02/2021 

• Vergadering 6: dinsdag 30/03/2020 (tbd) 

• Vergadering 7: donderdag 17/06/2020 (tbd) 

http://www.beveren.be/meldpunt

