Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: An, Diana, Ellen, Faye, Katrijn, Kirsten, Lien, Maarten, Roel,
Tania, Tomas, Thomas, Veerle, juf Carine
Verontschuldigd: Annelies, Ellen, Karen, Gert, Kristel, Shannon, Sarah.
Verslaggeving: An

Verslag vergadering 08/12/2020 via TEAMS
1.

Goedkeuring verslag vergadering van 27/10/2020
Het verslag is goedgekeurd geworden en mag op de website gepubliceerd worden.

2.

Communicatie
a.

•

•
•
b.

Mailing
Mailing 2: januari / februari
Mailing 3: mei / juni
Vorige mailing was opgemaakt en verstuurd, maar was o.w.v. corona, teruggeroepen moeten
worden.
Gimme

Zeer belangrijk communicatiekanaal. Via deze weg kunnen ouders zeer snel en eenvoudig bereikt
worden. Beide scholen worden steeds op de hoogte gebracht.
c.

•
•
•
•
d.

•

•
•
•
•
•
•
e.

•
•

Financiën
Het saldo van de zicht- en spaarrekening is meegedeeld geworden.
Saldo Trooper staat klaar om gestort te worden. De voorbije maand heeft Trooper minder
opgebracht. De Trooperbot wordt extra in de verf gezet.
De Trooperbot komt automatisch, maar je moet hem wel steeds actief zetten!
Rekeningen Sint: Herlinde lijst alles nog op.
Schoolnieuws
1 juf op Gaverland heeft positief getest op corona. In dit geval zijn er een aantal stappen die door
de kleuterschool doorlopen moeten worden:
o Stap 1: het CLB wordt verwittigd via de schoolarts. De eerste reactie was om
onmiddellijk de kleuterschool op Gaverland te sluiten. Dit werd ook afgetoetst met de
collega-arts van de speciale cel
o Stap 2: het schoolbestuur wordt op de hoogte gebracht. I.s.m. de preventieadviseur
wordt de procedure in gang gezet.
De ouders zijn verwittigd geworden d.m.v. standaardbrieven van het CLB.
Veel ouders hebben vooral steunbetuigingen bezorgd.
De media zorgde echter voor een rollercoaster.
Alle juffen en kinderen zijn nog thuis tot de volgende week vrijdag en worden getest, indien de
resultaten negatief zijn, kan de kleuterschool de week voor de kerstvakantie terug open (op 14
december).
De getroffen juf is heel ziek geweest. Vanuit de ouderraad is er een bloemetje bezorgd ter steun.
Na de kerstvakantie starten er 8 nieuwe peuters in het centrum en 2 op Gaverland.
Schoolraad
Voorzitter: Faye Stevens
Secretaris: An Marischal
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•
•
f.
•

•
•
g.

h.

3.

Feedback webinar VCOV: er zijn in april opnieuw verkiezingen voor de Schoolraad (vierjaarlijks).
Dit wordt op de volgende schoolraad besproken. An en Faye mogen vanuit de ouderraad verder
zetelen in de schoolraad.
Indien we lid willen worden van VCOV kan dit voor 90 euro per jaar, te bekijken naar volgend
jaar toe.
Lokaal overleg
Contactpersoon: Gert Van den Bossche
Plaatsvervanger: Thomas De Witte
Geannuleerd

•
•

Gezinsraad
Voorzitter: Luc Goiris
Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Contactpersoon (beurtrol): An, Faye, Katrijn en Sarah
Geannuleerd

•
•

Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen o.w.v. wijziging penningmeester (Lien)
Overzicht functies: zie website.

•
•

Activiteiten
a.
•
•
•
•

Info-avonden nieuwe kleuters

De fysieke info-avonden mogen niet doorgaan, de info wordt via de website doorgegeven.
Momenteel staan er minder instappers klaar t.o.v. vorig jaar.
De kindjes die in de toekomst zullen opstarten en reeds ingeschreven zijn, worden alvast op voorhand
gecontacteerd.
b.

•
•
c.

•
•

Eindejaarsactie
Uitgesteld
Zodra we groen licht krijgen, kan dit heel snel opgestart worden. Alles staat reeds klaar
(inschrijvingsdocumenten via Google docs, uitnodiging).

•

Kleuteractiviteit
Uitgesteld, ditmaal door het slechte weer. We mogen contact opnemen wanneer het past voor
ons.

d.

e.
f.

Quiz
Uitgesteld
Tomas legt zaal vast voor de editie van november 2021.

•

Afhaalconcept
On hold

•

Wandelingen ouderraad
Evaluatie herfstwandeling: enthousiaste reacties, 31 kleuters hebben de tocht volledig afgerond
en doorgestuurd
Nieuw idee voor kerstwandeling: werkgroep werkt opnieuw uit.

•
•

Info-avond ouders
Dinsdag 21 april 2020: verbindend spelen door Nele Flamang
April 2022: opvoeden door zelfvertrouwen (nog te bevestigen door spreker)

•

g.
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h.
i.

j.

•

Opendeurdag
On Hold

•
•
•

Beginactiviteit ouderraad
Uitnodiging: dinsdag 15 december 2020 vanaf 21.00 (later aansluiten kan)
Concept: Online kerstdrink (haal die kersttrui maar al uit de kast
)
Met of zonder partner (eigen keuze)
Eindactiviteit ouderraad

4.
Varia
Positief verrast door de groendienst. Het Duvelsdammeke wordt antslip gemaakt, zeer snel reactie gekregen
bovendien ook.
5.

Volgende vergaderingen
• Vergadering 4: dinsdag 19/01/2020
• Vergadering 4: dinsdag 23/02/2021
• Vergadering 6: dinsdag 30/03/2020
• Vergadering 7: donderdag 17/06/2020

Prettige feestdagen!
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