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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 

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

 
 

Verslag vergadering 19/01/2021 via Teams 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 08/12/2020 
 
              Verslag mag gepubliceerd worden op de website. 

 
2. Communicatie 
 

a. Mailing 

• Mailing 2: januari / februari 
Alhoewel de meeste activiteiten on hold staan, zal er toch een nieuwsbrief worden opgemaakt. 
Dit om aan te tonen dat we, achter de schermen, wel intensief aan het werk zijn. Onderwerpen 
die we aan bod te laten komen zijn o.a. de overdracht van het voorzitterschap, reclame voor de 
lente-actie i.p.v. de eindejaarsactie, Trooper en de Trooperbot, een verwijzing naar de 
gespreksavond en de poll naar interesse om dit digitaal te laten doorgaan en de wandelingen 
georganiseerd door de ouderraad. 

• Mailing 3: mei / juni 
 

b. Gimme 

• Snel communicatiekanaal dat vlot verloopt. 

• De impact van de wegenwerken kregen we zeer laattijdig door. Doordat de Sint-Elisabethstraat terug 
tweerichtingsverkeer is, is deze een stuk gevaarlijker. Zeker voor fietsers die uit het Duvelsdammeke 
komen. 

 
c. Financiën 

• Saldo rekeningen. Zichtrekening € 241,35; spaarrekening € 2.881,38 

• Sintcadeau’s zijn betaald (€ 1.800) 

• Vanuit de Gezinsraad hebben we € 600,00 extra subsidies gekregen o.w.v. de coronacrisis, 
boven de € 600,00 van ons activiteitenverslag. 

• Saldo Trooper € 176,00 staat klaar om uitbetaald te worden.  
 

d. Schoolnieuws 

• Momenteel 2 leerkrachten afwezig wegens ziekte. Juf Elise vangt op. 

• Oudercontacten worden achter de schermen geregeld. Deze zullen online doorgaan via Zoom, 
uitnodigingen volgen na de krokusvakantie. 

• 01/02/2021 is een belangrijke datum voor de telling van de kleuters. Momenteel zien we een 
daling van ongeveer 12 kleuters. Dit komt voornamelijk doordat er 2 jaar op rij telkens 90 kleuters 
zijn doorgeschoven naar de lagere school. Dit zal een grote impact hebben op de lestijden en 
aanwending. 

 
 
e. Schoolraad 

• Voorzitter: Faye Stevens 

• Secretaris: An Marischal 

• Volgende vergadering 23/02/2021 
 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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f. Lokaal overleg 

• Contactpersoon: Gert Van den Bossche 

• Plaatsvervanger: Thomas De Witte 

• On hold 
 

g. Gezinsraad 

• Voorzitter: Luc Goiris 

• Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 

• Contactpersoon (beurtrol): An, Faye, Katrijn en Sarah  

• On hold 
 

h. Ouderraad 

• OR - huishoudelijk reglement: in september wordt dit opnieuw ondertekend met de wijziging van 
de penningmeester en de voorzitter(s). Het is belangrijk om dit HR up to date te houden om in 
orde te zijn voor de schoolverzekering. Alle activiteiten die doorgaan op de kleuterschool zijn 
automatisch gedekt door de schoolverzekering. Dit schooljaar is dit niet noodzakelijk doordat er 
geen activiteiten buiten de schoolomgeving kunnen doorgaan. 

• Overzicht functies: zie website. 
 

 
3. Activiteiten 

 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

• Door code oranje zijn er nog steeds geen infoavonden mogelijk. Er zijn wel diverse filmpjes op de 
website te bekijken. 

• Wenmomentjes blijven wel, in samenspraak met de kleuterjuf. 

• Opendeur waarschijnlijk dit jaar nog niet mogelijk. 

• De lijsten met kinderen die naar school mogen komen volgend schooljaar worden ons gelukkig 
opnieuw bezorgd. 

• Opvang ‘t Ballonneke verwijst in hun communicatie i.v.m. naar de kleuterschool kunnen gaan, naar 
onze kleuterschool en de mogelijkheid met opvang bij hen voor o.a. het middagdutje. Ook “Moeke 
Ann” op de wijkschool in Gaverland wordt apart vermeld. Zij verwijzen dus in eerste instantie naar 
onze school. 

 
b. Quiz 

• 9e editie uitgesteld 

• 10e editie van de quiz bij voorkeur op vrijdag 19/11/2021, opnieuw in combinatie met de 
ontbijtactie. Indien dit coronagewijs niet toegestaan is, omdat de ontbijtgroep ook op vrijdag 
19/11/2021 ingepland staat, is de back-up datum vrijdag 08/10/2021. Tomas volgt dit verder op. 
 

 
c. Eindejaarsactie 

• Door de coronamaatregelen is onze jaarlijkse eindejaarsactie niet kunnen doorgaan. Voorstel 
om eerder een lente-actie te doen. We denken hier aan bloembollen of zaadjes. 

• De lagere school voorziet rond Pasen steeds een paaseitjesactie.  
 

d. Kleuteractiviteit 

• Uitgesteld door de weeromstandigheden. Zodra de school een seintje geeft, worden de 
springkastelen geïnstalleerd. 

 
e. Afhaalconcept 

• On hold 

• Hoe hebben verenigingen dit opgelost? 

• Imput en goedkeuring van de preventieadviseur blijft hier belangrijk. 

• Als ouders mogen we niet aanwezig zijn op de school, waardoor een concept uitwerken moeilijk 
is. 
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f. Wandelingen ouderraad 

• Kerstwandeling: 11 geregistreerde afgeronde deelnames t.o.v. 31 herfstwandeling. We hebben 
echter verschillende gezinnen weten deelnemen, vermoedelijk heeft niet iedereen de wandeling 
afgerond. Bovendien was er veel concurrentie met andere wandelingen en slecht weer. 

• De wandeling rond Gaverland zal voorzien worden rond de Paasvakantie. 

• Voor de krokusvakantie krijgen de kinderen een tekening mee om in te kleuren en omhoog te 
hangen. Voor het Centrum zal dit met het dier van de klas zijn, voor Gaverland een schildersezel 
om te kleuren in de kleur van de klas zelf. Zo kunnen de kleuters deze omhoog hangen. Als je 
dan een wandeling doet door Melsele, zie je waar je klasgenoten wonen. Communicatie via 
Gimme volgt. 

 
g. Info-avond ouders 

• Dinsdag 20 april 2021 verbindend spelen door Nele Flamang 

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

• Poll via Gimme: is er interesse in een digitale infoavond? 
 

h. Opendeurdag 
              On Hold 

 
i. Beginactiviteit ouderraad 

• Gezellig, weinig deelnemers (7). Dit is echter genoeg om de activiteit houdbaar te houden. Vooral 
nieuwe leden waren aanwezig. 

• Eventueel een Paasdrink met break-out rooms? 

• Ander voorstel: coronaproof wandelen in groepjes van 4 op afstand met mondmasker; soort van 
“wandel”  speeddate. 
 

j. Eindactiviteit ouderraad 
                            Onder voorbehoud 
 
 

 
4. Varia 
              Gemeente is zeer snel aan de slag gegaan met de veiligheidsvraag van de bruggetjes, fijn om te zien. 

 
5. Volgende vergaderingen 

• Vergadering 5: dinsdag 23/02/2021 

• Vergadering 6: dinsdag 30/03/2020 

• Vergadering 7: donderdag 17/06/2020 
 

 
 
 

Gelukkig Nieuwjaar! 

 


