Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Sarah, Katrijn, Carine, Juf Ilse, Shannon, Ellen, Faye, Kelly, Roel,
Thomas, Hannelore, Evelien, Tomas, Thomas , Hannelore, Evelien, Veerle,
Annelies, An
Verontschuldigd: Lien
Verslaggeving: An

Verslag vergadering 14/09/2021 om 20.00 te Gaverland
1.

2.




Welkomwoordje van de nieuwe voorzitters
Voorzitter Sarah (Centrum)
Ondervoorzitter Katrijn (Gaverland)



Goedkeuring laatste verslag 24 juni 2021
Verslag mag op de website geplaatst worden.

3.

Voorstelling nieuwe leden

4.

Communicatie
a.

Groepsfoto
Deze zal genomen worden op de volgende vergadering.

b.




Leden en helpers
Nieuwe leden worden toegevoegd aan de ouderraad mailbox groep.
Verificatiemail dient bevestigd te worden.
Ledenlijst wordt aangepast op de website.



Nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal vanaf dit jaar opgesteld worden door Veerle en An.



c.
d.







e.



Financiën
Saldo rekeningen
o Zichtrekening: € 412, Spaarrekening € 5 418.
Overdracht volmachten KBC : Diana haar volmacht wordt overgedragen aan Katrijn en Sarah.
Introductie Payconiq
o Installatie hiervan duurt zo’n 4à5 weken
o Door de introductie dienen we over te gaan naar een betaald abonnement bij de bank,
van € 39,00 per jaar. Per transactie via Payconic betalen we 0,006 cent.
o Het zal geïntroduceerd worden. Handig bij o.a. quiz en andere activiteiten. Cash zal
wel nog steeds aangeboden worden maar voorkeur om zoveel mogelijk over te gaan
op digitaal betalen.
Trooper
o € 404,82 enkel en alleen tijdens de zomervakantie.
o Handleiding van de ‘Trooperbod’ wordt toegevoegd aan de eerste nieuwsbrief.
o In het Centrum zijn de folders reeds verspreid, voor Gaverland worden deze nog in
orde gebracht.
Schoolnieuws
Reclame Toren die verspreid wordt, is echt enorm. Onze school krijgt wel de lijsten terug door,
maar veel later dan de gemeenteschool. De opendeurdagen die terug mogen doorgaan maken
normaal een groot verschil. Zeker mond-aan-mond reclame blijven stimuleren, evenals in ‘Ge zijt
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f.












g.





h.







van Melsele als’. Voordeel van onze school is de visie én het feit dat het enkel kleuters zijn. Op
Gaverland gaat bij volgende infomomenten de speeltuin extra in de verf gezet worden door
iedereen via die weg binnen te laten.
De filmpjes op Instagram en Facebook zullen opnieuw verspreid worden.
Graag extra aandacht aan de school voor de coronamaatregelen, zoals mondmasker ook bij het
buiten wachten en niet blijven staan na het afzetten van de kleuters. Er is onlangs nog een juf
besmet met Corona, dus het is zeker nog niet voorbij. Alle andere juffen op het Centrum hebben
onmiddellijk een sneltest afgenomen, welke negatief was.
Het schoolteam heeft dit jaar gekozen om een getroffen kleuterschooltje in Wallonië financieel te
ondersteunen met acties. Dit is zeer concreet, er zijn rechtstreeks contacten met de directeur ter
plaatse. Veerle zal de Franstalige contacten mee ondersteunen. De juffen hebben een
werkgroepje opgericht met enkele concrete ideeën
o Dit jaar zullen de wafels verkocht worden t.v.v. dit schooltje i.p.v. t.v.v. Kom op tegen
Kanker.
o Er zal een feestdrink georganiseerd worden waarbij de juffen met de klas een kunstwerk
gemaakt hebben, welke per opbod verkocht zullen worden. Dit op 17/12/2021. Hierdoor
wordt ook het thema ‘Kunst’ gepromoot.
o Kan de opbrengst van de soepverkoop tijdens de Herfstwandeling ook hiervoor worden
ingeschakeld?
Schoolraad
Voorzitter: Faye Stevens
Secretaris: An Marischal
Verplichte taalscreening onder de naam ‘Koala’ voor de derde kleuters zal doorgaan in de week
van 15/10/2021. De juffen nemen deze taalscreening zelf af.
Digisprong: de overheid wil meer investeren in het digitaal vaardig maken van scholieren en
kleuters. Onze school is van 4 naar 9 ICT uren gegaan. De juffen bekijken wat ze met het digitale
budget willen doen. Er wordt o.a. gedacht aan een scanner voor het poppenhuis, aankoop
tablets?
Er zijn extra uren kinderzorg vrijgekomen. Lieve is van 13 uur naar voltijds overgegaan. Dit is
zeker geen overdreven luxe. We merken momenteel veel meer zindelijkheidsproblemen dan
voorgaande jaren.
We zijn dit schooljaar gestart met 215 leerlingen, 155 in het centrum en 60 in Gaverland. Overal
wordt er gewerkt met menggroepen. Er is, in het Centrum, 1 klas minder gestart. Hierdoor zijn er
momenteel 3 peuter/kleuterklassen met reeds 17 of 19 kleuters. Er zal nog 1 extra instapmoment
zijn in november. Na december zal juf Karen de instapklas op zich nemen.
In Gaverland merken we op dat de instroom serieus gezakt is. We willen hier graag inzetten op
extra instroom. Doordat de infomomenten terug hier kunnen doorgaan, hopen we op meer
instroom in Gaverland.
Pedagogische studiedag van 26/01 is verplaatst naar 19/01.
Uit de enquête die vorig jaar werd verspreid zijn zeer positieve reacties gekomen. Carine gaat
de feedback delen met de leerkrachten, waarna hij verder verspreid zal worden. Werkpunt dat
naar boven kwam is drukte en verkeer rond de school.
Volgende schoolraden: 15/02/2022, 21/06/2022
Lokaal overleg
Contactpersoon: Gert Van den Bossche
Plaatsvervanger: Thomas De Witte
Volgende vergadering LOK: 4/10/2021. Indien je punten wil aangeven, graag bezorgen aan Gert.
Gezinsraad
Voorzitter: Luc Goiris
Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Activiteitenverslag 2020/2021 werd ingediend op 09/08/2021.
Voorlopig gaan de vergaderingen van de gezinsraad enkel door voor het bestuur.
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i.





5.

Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen in september o.w.v. wijziging
penningmeester (Lien) en voorzitters (Sarah en Katrijn). Werd aangepast en getekend tijdens
de vergadering.
Overzicht functies: zie website.
Schoolverzekering Swings: uitnodigen voor informatie sessie volgend schooljaar. De laatste
infosessie dateert reeds van enkele jaren geleden. Belangrijk is te vermelden bij alle activiteiten
dat dit in opdracht van de school is, evenals de preventieadviseur betrekken bij elke activiteit.

Activiteiten
a.




Infoavonden nieuwe kleuters
Deze gaan terug door fysiek in Gaverland. Carine haalt steeds de ouderraad mee aan.
Er wordt gekeken of wenmomentjes 1 op 1 kunnen blijven doorgaan.

b.




c.





d.


e.

Quiz
9e editie uitgesteld
10e editie van de quiz: nieuwe datum 10 december 2021
Werkgroep: An, Evelien, Roel, Veerle, Ellen, Thomas, Tomas, Annelies, Shannon. Wie nog
wenst aan te sluiten kan dit doorgeven. Er wordt ook gekeken om bv. een tombola te voorzien.
An zorgt opnieuw voor de cake bij de koffie en thee.
Nieuwe quizmasters: Thomas, Tomas, Evelien en An.
Eindejaarsactie / Lente-actie
Dit jaar wordt er terug gekozen voor een lente-actie. Dit door enerzijds de wafelactie van de
school, en anderzijds de quiz dit dit jaar valt in december.
Beide producten (truffels, zaden/bollen) kunnen via crowdselling opgestart, besteld worden.
Kleuteractiviteit
Springkastelendag voorzien op 23/06

f.



g.

Dag van de leerkracht
Dinsdag 05/10/2021
Voorstel om iets te voorzien tijdens de pauze.
Ellen, Thomas en Annelies zorgen hiervoor.





h.



Brunch
Afhaalconcept op 20/03/2022, er wordt een werkgroep voorzien.
Om de verbinding tussen de ouders toch nog te voorzien, wordt er gekeken voor een ouderfuif.
Roel bekijkt mogelijkheden samen met de werkgroep die volgende vergadering wordt opgesteld.
Info-avond ouders
April 2022: opvoeden door zelfvertrouwen door Steven Gielis gaat NIET door.
Omwille van gezondheidsredenen van een gezinslid plant hij momenteel geen lezingen in.
Nieuw voorstel 19 april 2022: www.bodymap.be
In 2023 kan er opnieuw gekeken worden naar EHBO met focus op jonge kinderen.
Studio Rubens
In 2020 werd het idee van Studio Rubens volledig uitgewerkt. Er werd reeds een film, alsook een
datum vastgelegd. Door corona is dit niet kunnen doorgaan.
Annelies wil dit graag opnieuw uitwerken. Kostprijs voor ons is € 3,00 per persoon. We kunnen
de tickets aan een hoger bedrag verder verkopen.
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i.



j.








6.

Begin- / eind- / inhaal- activiteit ouderraad
Zondag 24 oktober 2021
Wie: Afzwaaiers schooljaar 2019-2020, 2020-2021 + leden 2021-2022
Wat: Receptie met foodtruck te Gaverland.
Prijs: Offertes op te vragen/vergelijken op basis van beschikbaarheid.
Drank voor eigen rekening aan inkoopprijs brouwer.
De school zorgt voor het aperitief.

Varia








7.

Opendeurdag / schoolfeest
Zaterdag 21 mei 2022

Verkeerssituatie school
o Oplossing die aangeboden werd is om te filmen en hiermee naar de gemeenteraad te
gaan. Indien dit geen oplossing biedt, de pers inschakelen.
o Belangrijk om te sensibiliseren op het moment zelf, wordt mee opgenomen in de
nieuwsbrief.
o Werkgroep? Voorlopig al Evelien en Thomas.
Trooper: droomevenement (deadline: 30/09/2021): leuk idee, maar niet meer haalbaar.
Ledenlijst vervolledigen + goedkeuring plaatsing website.
T-shirts/polo’s: de huidige polo’s zijn enkel beschikbaar in kleine maten en zeer beperkt aantal.
We willen graag bij elke activiteit duidelijk herkenbaar zijn en bekijken dan ook de kostprijs om
nieuwe T-shirts aan te schaffen waarin iedereen zich goed voelt. Eventueel worden hier sponsors
voor voorzien.
Vriendelijke vraag om het verslag naar de toekomst toe sneller naar de leden door te sturen, en
niet enkel vlak voor de vergadering.

Volgende vergaderingen
 Vergadering 2: dinsdag 26 oktober 2021 9 november 2021
 Vergadering 3: dinsdag 23 november 2021 7 december 2021
 Vergadering 4: dinsdag 18 januari 2021
 Vergadering 5: dinsdag 15 februari 2021
 Vergadering 6: dinsdag 29 maart 2021
 Vergadering 7: dinsdag 21 juni 2021
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