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

Verslag vergadering 30/03/2021
1.

Goedkeuring verslag vergadering van 23/02/2021

Verslag mag gepost worden op de website.
2.

Communicatie
a.

•
•
•
•
b.

•

Mailing
Mailing 3: mei / juni: An en Sarah stellen opnieuw op, Diana zorgt voor de foto’s.
Lente-actie
activiteiten
Afscheidswoord Diana

Gimme
Een zéér belangrijk communicatiekanaal geworden.

c.

•

•

d.

•
•

•

Financiën
Saldo rekeningen
o Zichtrekening: 210,41, spaarrekening 6046,86
o Laatste doorstorting van lente actie normaal uitgevoerd op 15/03
o Subsidies zijn gestort, we hebben 600 euro gekregen dankzij het activiteitenverslag
van afgelopen jaar
o opbrengt lente actie: € 2389,15
Saldo Trooper
o in april nieuwe storting
o tot op heden heeft Trooper ons € 1387 opgebracht.
o € 182 staat momenteel nog ‘onder beoordeling’
Schoolnieuws
Begin maart is er de doorlichting geweest; dit was meer een adviesdoorlichting. 10 personen
werden ondervraagd in het kader van kwaliteit.
Positief advies dat naar boven kwam
o Communicatie op verschillende domeinen.
o Communicatie en betrekken van ouders, werkgroepen en externen.
o Samenwerking met lagere school en voorbereiding op lagere school.
o Anticiperen op wijzigende context.
o Ouderbetrokkenheid.
o Samen doen, samen met zorgteam en leerkrachten.
Aandachtspunten
o Duidelijkheid over ZIL kader. Logisch, aangezien men hier nog maar net mee gestart is.
o Inzetten van de verschillende competenties van leerkrachten op de werkvloer. Grote
dank aan Carine en het ganse team voor het openhouden van de school en de focus
op onderwijs. Vanuit diverse kanalen kwam de dankbaarheid naar boven.
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•

•

•
•
•

•
e.

f.

g.

h.

•
•

Schoolraad
Voorzitter: Faye Stevens
Secretaris: An Marischal

•
•

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

•
•
•

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

•
•

3.

Zeer grote dankbaarheid naar Carine en het volledige team voor het openhouden van de
kleuterschool in de eerste week van de ‘Paaspauze’. Er is een tsunami gekomen van
dankbaarheid, bloemen en chocolade. Vanuit de ouderraad wordt er een gezonde fruitmand
voorzien.
Wel of niet openhouden is een zeer bewuste en doordachte beslissing geworden. Er werd, vanuit
de overheid, continu tegenstrijdig geïnformeerd. Opening is afgetoetst met preventieadviseur,
die een positief advies gegeven heeft. Het is echt een gezamenlijke beslissing geweest van het
volledige team. Focus werd gelegd op kwaliteitsvol onderwijs i.p.v. noodopvang.
De school is op TV Oost geweest.
Na de paasvakantie zal juf Tinie op Gaverland 25 peuters en kleuters hebben. Hier wordt extra
ondersteuning voorzien. In het Centrum zijn er momenteel 4 jongste klassen met telkens 20
kleuters na de paasvakantie.
Voorbereiding naar de lagere school toe wordt dit jaar iets anders aangepakt door corona. Er zijn
wel een aantal overgangsmomenten voorzien
o Expeditie Speelplaats.
o Activiteit 3e kleuters.
o Turnles voor 3e kleuters in het eerste leerjaar.
o Ouders worden uitgenodigd voor de inschrijving en het overgangsmoment.
o In normale omstandigheden kunnen de 3e kleuters een keer wennen in augustus, met
de ouders hierbij. Hoe dit wordt aangepakt door de lagere school dit jaar is nog
onduidelijk.
o Afscheid derde kleuters wordt sowieso gevierd!
De juffen zouden graag een ‘rustig hoekje’ voorzien op de speelplaats. Denk aan snoezelhoekje,
tuinhoekje,..; Het idee wordt door hen verder uitgewerkt.

Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen in september o.w.v. wijziging
penningmeester en voorzitters
Overzicht functies: zie website.

Activiteiten
a.

◦
◦
b.

Info-avonden nieuwe kleuters
Gaan voorlopig nog digitaal door.
Er zijn wel wenmomentjes 1/1 waarbij 1 kleuter met 1 ouder even kan komen wennen. Dit wordt zeer
positief onthaald. Er wordt bekeken om dit systeem van wennen ook verder te zetten na corona.
•
•

•

Quiz
9e editie uitgesteld
10e editie van de quiz: november 2021
Werkgroep:: Alvast Thomas, Tomas, Annelies, An, Sarah, Ellen, Katrijn en Evelien hebben
bevestigd. In april zal Diana een overleg inplannen.
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c.

•
•
d.

Eindejaarsactie
Uitgesteld
Volgend jaar zelfde platform (crowdselling) gebruiken als voor de lenteactie.

•
•

Lente-actie
Veel positieve reacties gekregen van ouders, vooral het feit dat het eens geen snoepgoed was,
werd zeer geapprecieerd.
Actie en tool zeker meenemen naar volgend jaar toe. Truffelactie kunnen we normaal ook via dit
kanaal organiseren volgende keer.
Winst: € 2389,15
Vrienden en familie konden rechtstreeks bestellen, wat zorgde voor meer omzet.
1 vermiste bestelling op Gaverland is nog niet uitgekomen. Deze werd wel door de ouderraad
rechtgezet.
Problemen met de leverancier die te laat op school stond. Van Acker is hier wel zeer goed mee
omgegaan en heeft direct geschakeld. Inpak ging redelijk vlot.
Flyers werden zeer goed onthaald.
Grote voordeel: de bestellingen moeten op voorhand betaald worden.

•

Kleuteractiviteit
Juf Carine regelt dit met de juf bewegingsopvoeding.

•

Afhaalconcept
Diana regelt werkgroep voor overdracht principe brunch en afhaalconcept.

•
•
•
•
•
•

e.
f.
g.

•
•
h.

•
•
i.

•
•
•

Wandelingen ouderraad
Wandeling Paasvakantie rond Gaverland. Ditmaal via een ander concept, niet via Action Bound.
Katrijn had reeds een wandeling voorzien, dewelke wordt uitgetest en verder uitgewerkt door de
werkgroep.
Info-avond ouders
Dinsdag 21 april 2021: verbindend spelen door Nele Flamang. Deze gaat digitaal door én kan
achteraf opnieuw bekeken worden.
April 2022: opvoeden door zelfvertrouwen (herbevestigen met spreker).
Opendeurdag / schoolfeest
De opendeurdag kan ook dit jaar niet doorgaan door corona. Normaal is dit dé manier om de
school in “the picture” te zetten. Er gaat extra focus gelegd worden op digitale promotiekanalen.
Via beurtrolsysteem en doodle zullen ouders de kans krijgen om een rondleiding te doen. Dit op
5/6 en 12/6.
Er werd een filmpje gemaakt over de binnenkant van de school en een QR code naar de website
aan het hek geplaatst.

j.

Beginactiviteit ouderraad

k.

Eindactiviteit ouderraad

4.

Varia

5.

Volgende vergaderingen
• Vergadering 7: donderdag 24/06/2020 (gewijzigd!)
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