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

 
 

Verslag vergadering 24/06/2021 via Teams 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 30/03/2021 
 

Geen opmerkingen. Verslag mag op de website vermeld worden 
 

2. Communicatie 
 

a. Mailing 
 Mailing 3 (juni) opgesteld door An, Sarah, Katrijn en Diana. 

 
b. Gimme 

Dit item mag volgend jaar uit agendapunten verwijderd worden.  
 

c. Financiën 
 Saldo rekeningen: +/- 150,00 EUR zichtrekening -  6.000,00 EUR spaarrekening 
 Saldo Trooper: 1.760,00 EUR opgehaald sinds de start 
 Overdracht volmacht van Diana naar Sarah en Katrijn 
 Intro Payconiq 

 
d. Schoolnieuws 

 De positieve dingen van de lockdown zullen bewaard blijven. De organisatie aan de schoolpoort, 
met uitzondering voor de allerkleinste peuters, werd positief ontvangen.  

 Opvallend is dat ouders momenteel langer blijven staan na het afzetten, wat ervoor zorgt dat 
kinderen terug naar mama of papa willen. Bovendien wordt er minder afstand gehouden dan 
eerst. 

 In Gaverland staat er een juf aan de poort maar kunnen de kinderen erna direct de klas in. 
 Wat volgend jaar met de envelopjes voor de juffen? Normaal kreeg elke juf € 100,00 van de 

ouderraad. Maar wat met zorgjuffen? Doordat er het afgelopen anderhalf jaar weinig tot geen 
activiteiten zijn kunnen doorgaan, werd er beslist van in september geen envelopjes uit te delen. 
Er kan echter wel nog steeds gesponsord worden op vraag. 

 
e. Schoolraad 

 Voorzitter: Faye Stevens 
 Secretaris: An Marischal 
 Op de telling van 1 februari waren er 16 kleuters minder dan vorig jaar. Concreet betekent dit 

ook dat er 1 FTE minder zal zijn. Hierdoor zal er volgend jaar gestart worden met: 
o In het centrum, 3 mengklassen peuters / 1e kleuters, de oudste kleuters worden 5 

mengklassen. Bedoeling is, om na de kerstvakantie, in het centrum een extra klas 
peuters te kunnen opstarten.  

o Op Gaverland zullen er twee klassen zijn jongste kleuters/peuters en 2 klassen 2e/3e 
kleuters. 

o Totaal aantal kleuters  momenteel ingeschreven is 215, waarvan 158 in het Centrum en 
57 in Gaverland. 

 Juf Hilde en juf Annemie stoppen volgend jaar, juf Elise zal de klas overnemen. Juf Hilde behoudt 
nog 1 lestijd en zal 1 dag per maand worden ingeschakeld. 
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 De facultatieve verlofdagen volgend jaar zullen vallen op maandag 4 oktober en vrijdag 12 
november (als brugdag bij donderdag 11 november). De kerstvakantie zal starten op 24/12 om 
11u45. 

 Pedagogische studiedagen volgend jaar zijn ingepland op woensdagen 24 november, 26 januari, 
16 maart en 25 mei. Thema’s die aan bod zullen komen zijn executieve functies, gericht op 
zelfsturing. Anderzijds zal er gewerkt worden rond taal, n.a.v. de verplichte SALTO testen voor 
3e kleuters en rond werken met menggroepen. Het thema van de 4e studiedag staat nog open, 
vanuit de schoolraad werd aangekaart om te bekijken naar te werken rond godsdienst. 

 Vanaf volgend jaar is er een verplichte taaltest voor de 3e kleuters in september. Deze bestaat 
uit 3 onderdelen: een auditieve test, een verhaal volgen en zaken onderlijnen of omcirkelen en 
een opdrachtenkaart. Op basis van deze resultaten kan er een taaltraject of taalbad worden 
uitgewerkt door de school. 

 
f. Lokaal overleg 

 Contactpersoon: Gert Van den Bossche 
 Plaatsvervanger: Thomas De Witte 
 Gaat terug door volgend schooljaar 

 
g. Gezinsraad 

 Voorzitter: Luc Goiris 
 Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 
 Contactpersoon (beurtrol): An, Faye, Katrijn en Sarah  
 Afgelopen schooljaar geen uitnodiging geweest. 

 
h. Ouderraad 

 OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen in september o.w.v. wijziging 
penningmeester en voorzitters. Vanaf volgend jaar zullen Sarah en Katrijn de fakkel van Diana 
overnemen. 

 Overzicht functies: zie website. 
 Schoolverzekering Swings: uitnodigen voor informatie sessie volgend schooljaar. De laatste 

infosessie dateert reeds van enkele jaren geleden. 
 Infosessie communicatietools (FB, Gimme, google mail + drive, mail one.com, website) gegeven 

en verslagen hierover worden voorzien.  
 

 
3. Activiteiten 

 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

 Voorzien op 6 en 7 september. Tijdens deze infoavonden wordt ook de ouderraad voorgesteld 
in de klassen en de Trooper-folders meegegeven. 

 Aparte infoavonden voor instappers staan momenteel niet vast. 
 

b. Quiz 
 9e editie uitgesteld 
 10e editie van de quiz: november 2021 (datums dienen nog herbevestigd te worden). Momenteel 

zijn er nog steeds twee data, zijnde 8/10 en 27/11, afhankelijk van de coronamaatregelen. 
 Bij de quizmasters is er afgecheckt geworden hoever zij staan en of ze dit nog steeds zien zitten. 
 Belangrijk is om, bij het organiseren van de quiz, de preventieadviseur mee hierin te betrekken. 
 Werkgroep: infosessie gegeven 

 
 

c. Eindejaarsactie 
 Volgend jaar via hetzelfde platform als de bloembollenactie. Ook Bani werkt via dit platform. 
 Diana heeft reeds beloofd volgend jaar ook truffels te bestellen (😊). 

 
d. Lente-actie 
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Tijdens de opruim van de zolder zijn er nog twee grote dozen met plastic zakken gevonden die kunnen 
gebruikt worden voor de lenteactie volgend schooljaar. 
 

 
e. Kleuteractiviteit 

 Springdag 24 juni 2021 
 Supergoed verlopen. Opvallend was dat er geen kleuters aan de schoolpoort bij mama of papa 

bleven staan. 
 Het weer was ideaal, windstil en niet te warm. 
 Zeer goed bedrijf (Koning Springkastelen) naar service, worden de komende jaren zeker opnieuw 

ingeschakeld! 
 Op Gaverland stonden er drie kastelen, in het centrum 4. 
 De factuur wordt nog bezorgd aan de voorzitter. 

 
f. Afhaalconcept 

 On hold 
 Infosessie brunch gegeven 
 In september wordt er een brainstorm georganiseerd. Meestal wordt de brunch/afhaalconcept 

gedaan enkele weken voor de paasvakantie. 
 

g. Wandelingen ouderraad 
 Wandeling Paasvakantie (rond Gaverland). Hierbij waren 22 reacties, mooi verdeeld over 

kleuters Gaverland en Centrum. De reacties die we kregen waren positief. 
 Naar volgend jaar toe hebben we, aan de wandeling te organiseren, een extra lid overgehouden.  
 Het was vooral een mooi concept om in dit corona jaar toch nog iets te kunnen betekenen voor 

de school en de ouders. Volgend jaar willen we werken rond elkaar leren kennen. 
 
h. Info-avond ouders 

 Dinsdag 21 april 2021: verbindend spelen door Nele Flamang. De link om te herbeluisteren wordt 
meegegeven in de nieuwsbrief. Er waren 35 mensen aanwezig, wat te vergelijken valt met een 
‘life’ gespreksavond. De algemene feedback was dat dit zeer interessant was en zeer boeiend. 
Kostprijs van de lezing was € 200 à 300; onder de € 500 is haalbaar. 

 April 2022: opvoeden door zelfvertrouwen (herbevestigen met spreker) Alternatief voor 2022 is 
bodymap of EHBO met focus op kinderen vanuit het Rode Kruis. Deze thema’s kunnen om de x 
aantal jaar herhaald worden. 

 
i. Opendeurdag / schoolfeest 

 Door corona is dit niet kunnen doorgaan. Er zijn wel op 2 zaterdagen 1 op 1 momenten geweest 
voor peuters die starten in september, wat warm werd onthaald. Deze kleinschaligheid zorgt voor 
een vertrouwensband. Kan dit eventueel behouden worden naar de toekomst toe? 
 

j. Beginactiviteit ouderraad 
 Idee om te gaan spinnen met Karen, enkel voor de ouderraad? 

 
k. Eindactiviteit ouderraad 

 “Inhaal” eind/beginactiviteit in september (indien code groen): afzwaaiers van dit schooljaar en 
vorig schooljaar zullen mee uitgenodigd worden. O.w.v. corona hebben we vorig schooljaar geen 
afscheid kunnen nemen van de afzwaaiers. 

 Diana stelt lijst met de afzwaaiers van dit en vorig schooljaar samen. 
 Sarah, Katrijn en An werken uit. Hou alvast zondag 3 oktober vrij. 

 
 

4. Varia 
 Hoe vergaderen vanaf volgend schooljaar: fysiek, online, hybride, afwisselend fysiek en online? 

De eerste vergadering zal sowieso online doorgaan. Dit zorgt ook voor een lagere instap drempel 
voor nieuwe leden. 
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 S.v.z. PFOS. Zijn er reeds richtlijnen van de overheid / gemeentebestuur / onderwijskoepel? 
Hierover zal nog extra info volgen vanuit de gemeente. 

 Gemachtigd Opzichters (GO) gezocht. Belangrijk hierbij is om zoveel mogelijk mensen warm te 
maken. Er dienen enkel mensen te staan tussen 8u en 8u30; evenals tussen 15u15 en 16u45. 
Je dient geen link te hebben met de school om jezelf op te geven. 

 Werken in zone 30. Momenteel merken we dat zelfs de eigen ouders van onze kleuters te snel 
rijden en het eenrichtingsverkeer niet respecteren. Momenteel krijgen we echter zeer weinig 
reactie als we dit willen aankaarten. Vooral de Kalishoekstraat, Gaverlandwegel als Sint-
Elisabethstraat worden momenteel als zeer gevaarlijk onthaald. Ook aan de bareel zijn er 
geregeld problemen; deze zou eigenlijk moeten bediend worden door de politie. Thomas en 
Sarah gaan dit alvast verder aankaarten 

 Dank aan onze afzwaaiers voor hun inzet en hulp de afgelopen jaren, veel succes in de lagere 
school! 

 Bedankt voor de bloemen 💐 en het afscheidscadeau✉! 
 

5. Volgende vergaderingen 
 Eerstvolgende vergadering online op dinsdag 14/09/2021. 
 Dinsdag 15/02/2022 
 Dinsdag 21/06/2022 
 De andere vergaderingen moeten nog vastgelegd worden. 

 
 


