Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Katrijn, Sarah, Thomas, Tomas, Veerle, Shannon, Evelien, Juf
Nike, juf Elise
Verontschuldigd: Hannelore, Lien, Ellen, Roel, Faye, Tania
Verslaggeving: An

Agenda vergadering 06/12/2021 om 20.00 ONLINE
1.

Goedkeuring laatste verslag 9 november 2021
Verslag mag gepubliceerd worden op de website.

2.

Communicatie
a.
b.
c.

Groepsfoto
Zal voorzien worden als er terug fysiek kan en mag samengekomen worden (on hold).




d.





e.




Leden en helpers
Roel zorgt voor de update van de taakverdeling
Nieuwsbrief
Verantwoordelijken: Veerle en An.
 3 maal per jaar= kerst, krokus, einde schooljaar.
Eerste zal verschijnen vlak voor de kerstvakantie (20/12). Hierin komt een terugblik op de
begin- en eindactiviteit, quiz, overhandiging cheque zintuigenhoekje, Sinterklaas-bon,
Trooperbot.
Financiën
Tool/dashboard is af; Lien heeft dit bijgewerkt van sinds zij penningmeester van de OR is.
Volgende vergadering wordt dit voorgesteld en besproken.
Saldo rekeningen 06/12/2021
Zichtrekening: €183,38
Spaarrekening €5.424,26
Payconiq
- Nog niet in orde; wachten op bevestiging.
Trooper
- Totaal op 06/12/2021 : € 2.229,00
Zeker in de kijker blijven zetten, in november is er slechts € 65,00 verzameld. We hebben wel
nog een aantal bedragen waarvan de retourperiodes nog niet afgelopen zijn en die later zullen
uitbetaald worden.
Schoolnieuws
De ouderraad legt, per klas, € 100,00 Sint budget bij. Lien heeft nog niets ontvangen van de
juffen. Dit werd wel mee ingecalculeerd bij hun aankopen. Sarah checkt bij Herlinde.
Koala testen 3e kleuters werden afgenomen. Geen enkele kleuter zit in de rode zone, meer dan
90% van de kleuters zitten in de groene. Kinderen in de oranje zone krijgen extra aandacht op
het gebied van taal, dit wordt ook besproken met de ouders. Bedoeling is van hier op school
aan te werken, niet thuis.
Koala testen dienen vooral om werkpunten aan te koppelen en zo de kleuters klaar te stomen
voor het eerste leerjaar.
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f.



g.

h.

i.

3.

Carine is momenteel nog afwezig. Het pedagogische aspect wordt opgenomen door het
zorgteam, Chris neemt het leidinggevende aspect op zich voorlopig tot na de Kerstvakantie.
Corona op school: op het centrum valt dit goed mee, momenteel slechts een paar klassen met
1 besmetting, quarantaine wordt in het oog gehouden. De juffen vinden het wel spijtig dat er dit
jaar geen drie weken rond kerst kan gewerkt worden.
Kerstdrink/Winterdrink van 17/12 werd geannuleerd evenals de Winterwandeling. Carine had
vooral haar schouders onder deze activiteiten gezet; door de huidige maatregelen kunnen deze
niet meer doorgaan.
Boekenverkoop op Gaverland: alle boeken werden gestockeerd in de container voorlopig. Alles
was voorbereid en de juffen wilden deze dag zeer graag laten doorgaan, ook om de school in
the picture te zetten. Vanuit preventie werd het echter afgelast.
Schoolraad
Voorzitter: Faye Stevens
Secretaris: An Marischal
Volgende schoolraden: 15/02/2022, 21/06/2022

Lokaal overleg
 Contactpersoon: Gert Van den Bossche
 Plaatsvervanger: Thomas De Witte
 LOK 04/10: Update inzake BOA:
Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten
– afgekort ‘BOA’- voor álle kinderen en gezinnen. Dit wil zeggen dat alle lokale spelers, of ze nu
vanuit Onderwijs, Welzijn, Cultuur of Jeugd en Sport worden georganiseerd, zo goed mogelijk
samenwerken. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners
een lokaal buitenschools beleid uit.





Gezinsraad
Voorzitter: Luc Goiris
Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Voorlopig enkel vergaderingen voor het bestuur.





Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement is in orde!
Overzicht functies: zie website.
Schoolverzekering: online info-sessie gegeven door verzekeringskantoor Swings op 09/11/2021.

Activiteiten
a.

Infoavonden nieuwe kleuters

Instapmomenten in het centrum voor opstart 1 januari volop aan de gang. Voor Gaverland worden deze
herbekeken,
stonden
normaal
gepland
in
de
week
voor
de
kerstvakantie.
b.





c.



Quiz
On hold -) nieuwe datum: vrijdag 11/03/2022 maar dit is één week voor de afhaalbrunch. We
zulen dus een keuze moeten maken, waarnaar de voorkeur uitgaat. We bekijken ook wat de
lagere school gepland heeft qua activiteiten om niet in elkaars vaarwater te komen.
Belangrijk bij de keuze van een activiteit momenteel is in het achterhoofd blijven houden: wat
met corona? Gaat het kunnen doorgaan? Vanuit dit standpunt is afhaalbrunch haalbaarder
scenario.
Kan de quiz eventueel gecombineerd worden met de opendeur? We checken met directie wat
wel en niet kan en beslissen op volgende vergadering.
Lente-actie
Via crowdselling: Katrijn zorgt voor de voorbereiding.
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d.
e.

f.





Tegen volgende vergadering bezorgt zij een planning.
Oproep: kandidaat medeopvolger + inpakkers.
Activiteit zal sowieso doorgaan.



Kleuteractiviteit
Springkastelendag voorzien op 23/06.




Brunch
Afhaalconcept op 20/03/2022, er wordt een werkgroep voorzien.
Zie feedback bij quiz.




g.


Studio Rubens
Annelies wou dit graag opnieuw uitwerken. Kostprijs voor ons is € 3,00 per persoon, we kunnen
de tickets aan een hoger bedrag verder verkopen.
Wordt terug aangehaald op vergadering van januari.



Opendeurdag / schoolfeest
Zaterdag 21 mei 2022



Winterdrink
17/12 op school -) geannuleerd (idem voor de boekenmarkt)






T-shirts / polo’s
Sarah en Thomas.
Offerte ontvangen, proefdruk nog aan te vragen;
Oproep aan alle leden: maat polo doorgeven aub.
Voorkeur voor wit logo op blauwe polo.



Eindactiviteit
Ouderfuif? Wordt vervolgd.



h.
i.
j.

k.

4.

Infoavond ouders
19 april 2022: Infoavond Bodymap door Miek Wauman.werd vastgelegd.
Kostprijs: €400 EUR + vervoersonkosten (miniem)
In schooljaar 2022-2023 kan er opnieuw gekeken worden naar EHBO met focus op jonge
kinderen.

Varia






Webinairs OVK
o 99 euro/jaar -) check lagere school maar daar betalen ze het lidgeld niet wegens
onvoldoende duidelijk waar de voordelen zitten.
Aankopen ouderraad op de website?
o Onze webmaster Roel bekijkt mogelijkheden -) update?
o Zeker ook in de nieuwsbrief vermelden, met foto’s erbij.
Hoekjes op school: in het Centrum wordt er volop de rondgang verbouwd momenteel, wat nog
in conceptfase zit. Op Gaverland wil men gaan voor een blote voetenpad, offerte werd opgevolgd
en Mireille volgt verder op. Budget van € 1000,00 per locatie blijft.
Verkeerssituatie school
o Werkgroep: Evelien en Thomas.
o Voorstel om op Gimme iets te plaatsen rond de donkere dagen.
o Het is nu de moment om in actie te komen, mag iets kleins zijn werken rond
zichtbaarheid met focus op licht en fluo.
o Voorstel om een kleuter een tekening te laten maken van een kind op de fiets met licht
en fluo.
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o Voorstel om in januari te werken gedurende een week rond de ‘Week van het licht’.
Zodat de juffen dit thema mee doortrekken.

o Kunnen we gratis reflectoren uitdelen (normaal actie van de gemeente)
o Juf Elise en juf Nike bespreken met de andere juffen op de personeelsvergadering. Op
10/01 wordt de knoop doorgehakt en wordt Gimme gelanceerd.

5.

Volgende vergaderingen
 Vergadering 4: maandag 10 januari 2021
 Vergadering 5: dinsdag 15 februari 2021 (na schoolraad)
 Vergadering 6: dinsdag 29 maart 2021
 Vergadering 7: dinsdag 21 juni 2021 (na schoolraad)
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