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

Verslag vergadering 23/02/2021 via Teams
1.

Goedkeuring verslag vergadering van 19/01/2021
Verslag mag op de website geplaatst worden.

2.

Communicatie
a.



b.

Mailing
Mailing 2: januari / februari: opgemaakt door Sarah en An. Door de nieuwsbrief werd extra in
the picture gezet dat we achter de schermen nog steeds intensief bezig zijn voor onze school.
Mailing 3: mei / juni: wie zal deze opmaken?
Gimme

c.




d.





e.







Financiën
Saldo rekeningen
Spaarrekening: € 3.057, zichtrekening € 210
Betalingen uitgevoerd Sint (€ 1.800)
Vanuit de Gezinsraad hebben we extra corona-subsidies ontvangen van € 600. In maart
ontvangen we ook onze normale subsidies van € 600. Belang van zeker opnieuw het
subsidieverslag voor 15/08/2021 binnen te brengen.
Saldo Trooper: € 176,00 wordt gestort.
Schoolnieuws
Juf Tinie is herstart na haar moederschapsrust. Juf Ilse van op Gaverland is nog afwezig wegens
ziekte. Chiara ging overnemen maar heeft haar arm gebroken, waardoor juf Elise ingevallen is.
Er wordt momenteel een interim gezocht om juf Ilse te vervangen.
Er staat een doorlichting van 1 dag gepland komende week. De laatste was 10 jaar geleden. Dit
wordt als zeer spannend ervaren maar ook positief. Vaak geeft dit zuurstof aan nieuwe projecten.
Indien juf Carine niet aan de poort staat maar een andere juf, loopt dit ‘s ochtends niet altijd even
vlot. Belangrijk is van de poort echt telkens te sluiten wanneer de kleuters op de speelplaats
komen, zodat ze niet terug naar buiten kunnen lopen. Ook wanneer het regent zorgen voor een
goede begeleiding en sluiting van de poort.
Schoolraad
Voorzitter: Faye Stevens
Secretaris: An Marischal
Financiële doorlichting onlangs is zeer goed verlopen.
De schoolraad wordt tegen 1 april opnieuw samengesteld. Leden van de ouderraad (Faye en
An) mogen de ouders blijven vertegenwoordigen.
Het aantal leerlingen op 1 februari bepaald de aanwending van de lestijden naar volgend
schooljaar toe. In 2020 waren er dit 276; dit jaar 259. Dit heeft zeker een impact, hoe die zal
opgevangen worden is nog te bekijken, afhankelijk van de eventuele extra budgetten van Ben
Weyts. Ook dit jaar schuiven er veel kleuters door. 60 in het Centrum en 30 (van de 80) op
Gaverland.
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f.

g.




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

h.


3.

Voorgestelde facultatieve verlofdagen volgend jaar zijn maandag 4/10 en vrijdag 12/11
(aansluitend aan de feestdag 11/11). Voorgestelde studiedagen zijn woensdagen 24/11, 12/01
en 25/05. Een 4e pedagogische studiedag op 16/03 werd aangevraagd.

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

Activiteiten
a.

Info-avonden nieuwe kleuters
Deze blijven digitaal doorgaan. Er is echter wel nog steeds een individueel wenmomentje in de
klas voorzien.

b.






c.

d.








e.

f.

Quiz
9e editie uitgesteld
10e editie van de quiz: november 2021
In de loop van april/mei zal Diana samenzitten met de werkgroep die de quiz volgend jaar op
zich wil nemen om alles te overlopen.
Eindejaarsactie
Uitgesteld
Lente-actie
Van maandag 22/02/2021 t.e.m. zondag 07/03/2021
Levering is voorzien week 22 maart op de kleuterschool.
Bestellingen worden meegegeven met de kleuters, indien de bestelling te groot is, wordt er een
afspraak gemaakt door de juffen voor ophaling.
In de klas van juf Ria is er 1 zeer grote bestelling op komst (60 stuks). Hiervoor moet een
aankoopbewijs/factuur voorzien worden. Diana regelt dit verder.
Op 23/02 waren er reeds 42 bestellingen met een winst van € 454,40. Dit op een totale omzet
van € 1.024.
Crowdselling is zeer handig platform. We bekijken of dit ook kan gebruikt worden voor de
eindejaarsactie volgend jaar.




Kleuteractiviteit
De springdag is uitgesteld. We wachten nog even af op beter weer.
Juf Ilse van turnen wordt meegenomen in de planning hiervan.



Afhaalconcept
On hold

g.



Wandelingen ouderraad
Evaluatie kleurplaten-wandeling in de Krokusvakantie.
o Leuk om een aantal kleurplaten van klasgenootjes tegen te komen.
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o Concept was niet voor iedereen even duidelijk.
o Weinig foto’s binnen gekregen. De volgende keer gaan we even terug het belang van



h.





i.



de foto’s openbaar te zetten benadrukken.
Wandeling Paasvakantie (rond Gaverland) door dezelfde werkgroep. Wil je erbij of liever niet
opnieuw meewerken, mag je het zeker doorgeven. Wat we al weten is dat deze rond Gaverland
zal doorgaan, de rest wordt nog bekeken.
Info-avond ouders
Dinsdag 21 april 2020: verbindend spelen door Nele Flamang
Poll interesse online webinar: zeer veel interesse. Mogelijkheid om het op te nemen/later te
herbekijken wordt nagevraagd. Startuur zal zijn om 20u.
April 2022: opvoeden door zelfvertrouwen (nog te bevestigen door spreker)
Opendeurdag / schoolfeest
Zaterdag 24 april 2021: on hold. Carine wil wel iets leuks doen, hierover wordt gebrainstormd
met het team.

j.

Beginactiviteit ouderraad

k.

Eindactiviteit ouderraad

4.

Varia

5.

Volgende vergaderingen
 Vergadering 6: dinsdag 30/03/2021
 Vergadering 7: donderdag 17/06/2020  op vraag van de schoolraad verzet naar donderdag
24/06/2021
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