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

 
 

Verslag vergadering 09/11/2021 om 20.00 ONLINE 
 
1. Goedkeuring laatste verslag 14 september 2021 
 
Verslag mag op de website geplaatst worden. 
 
2. Verwelkoming nieuwe leden 
 
 Op de infoavond waren er ouders die interesse toonden. 
 Nieuwe leden zijn nog steeds welkom. Op de website worden vergaderingen extra vermeld. 

 
3. Communicatie 
 

a. Groepsfoto 
Zal voorzien worden als er terug fysiek kan en mag samengekomen worden. 
 

b. Leden en helpers 
 Ledenlijst werd aangepast op de website. 

Enkel taakverdeling moet nog een laatste update krijgen. 
 Roel is onze nieuwe websitebeheerder en neemt deze taken op zich. 

 
c. 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. 
 

 
d. Financiën 

 Lien en Roel zijn bezig met een tool/dashboard waarop we een mooi overzicht krijgen van 
inkomsten en uitgaven. Hierdoor kan er ook vergeleken worden naar vorige jaren toe. 
Voorlopig slechts tot 1 jaar terug mogelijk. 

 Saldo rekeningen 7/11/2021 
Zichtrekening: €252,74  
Spaarrekening € 5.323,26. 

 Overdracht volmachten KBC zijn in orde! 
 Payconiq  

- Aanvraag is ingediend, rekening houden met verwerkingstijd: 5 à 6 weken.  
- We verwachten dat het een week voor de quiz in orde zal zijn, spannend! 

 Trooper 
- Totaal op 7/11/2021 : € 2.184,61. 
- Maand oktober € 180 opgehaald. 
- Trooper, geld verdienen zonder er iets voor te doen… Toch niet!  
Blijven in the picture zetten is een must!  

 Inkomsten en wat we gedaan hebben met Trooper zal mee opgenomen worden in de 
nieuwsbrief. 
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 Momenteel loopt er een Trooperactie i.v.m. kerstkaarten en wenskaarten. Deze gaan we niet 
extra in the picture zetten. 
 

e. Schoolnieuws 
 De ouderraad legt, per klas, € 100,00 Sint budget bij. Lien regelt dit verder. 

Dit wordt verzameld in een excel door de school, waardoor we een beter beeld krijgen welke juf 
wat gekregen heeft, 

 Corona is het land nog niet uit. Week voor de herfstvakantie was er in het Centrum een 
besmetting, waardoor de hele boven in quarantaine moest. Ondertussen zijn ook 3 extra juffen 
ziek geworden en 4 juffen in quarantaine. Nu, net na de vakantie, is er nog 1 juf afwezig 
wegens ziekte. De beslissing om te sluiten is genomen na overleg met preventieadviseurs, 
gemeente Beveren, CLB en de scholengroep. Dit was een zeer moedige beslissing. Alle 
kinderen waren zeer snel opgepikt geraakt, rond 10u30 was iedereen naar huis. Aantal ouders 
waren wel teleurgesteld. Met de nieuwe coronarichtlijnen  is, vanaf nu, enkel nog quarantaine 
bij 4 of meer positieve kinderen in 1 klas noodzakelijk. 

 Grote opkomst van nieuwe peuters tijdens de infoavond. Iedereen die aanwezig was is ook 
effectief ingeschreven; 3 ouders kozen voor Gaverland i.p.v. centrum. Positief was dat er nu in 
kleinere groepen kon kennisgemaakt worden, met de juffen zelf direct. Dit zorgde voor een 
persoonlijker contact. De ouderraad werd ook benoemd. 

 Project rond de hoekjes: Hiervoor zijn momenteel twee werkgroepen, 1 op Gaverland en 1 in 
het centrum.  Carine polst verder. 

 Opstart kleuters: 14 gestart in het centrum, 2 op Gaverland. Het mogen afzetten in de klas 
zorgt voor een menselijkere aanpak. 

 Dag van de leerkracht was een schot in de roos. De foto’s kunnen bekeken worden op social 
media. 

 
f. Schoolraad 

 Voorzitter: Faye Stevens 
 Secretaris: An Marischal 
 Volgende schoolraden: 15/02/2022, 21/06/2022 

 
g. Lokaal overleg 

 Contactpersoon: Gert Van den Bossche 
 Plaatsvervanger: Thomas De Witte 
 LOK geweest waar Gert op aanwezig was. Feedback volgt nog. 

 
h. Gezinsraad 

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

 
i. Ouderraad 

 OR - huishoudelijk reglement is in orde! 
 Overzicht functies: zie website. 
 Schoolverzekering Swings: Rudi sloot digitaal aan. 

o Belang: steeds alle activiteiten samen organiseren met de school en dit ook echt 
overal vermelden. Hierdoor valt men onder de verzekering van de schoolpolis. 

o Uitgebreide verzekering op het gebied van aansprakelijkheid en lichamelijke 
ongevallen. 

o Tijdens de activiteit worden medische kosten terugbetaald, inclusief eventuele 
invaliditeit 

o Zeer belangrijk: een persoonlijk initiatief is NIET verzekerd, school moet 
medeorganisator zijn. 

o Mee organiseren = feitelijke vereniging, opdrachten t.v.v. de onderwijsinstellingen. 
School is medeorganisator, moet toelating geven en op de hoogte zijn. 

o Ook alle helpers zijn mee verzekerd. 
o Ook medische kosten onderweg zijn gedekt.  
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o Beginactiviteit ouderraad: de helpers die aan het klaarzetten of opruimen waren op dat 
moment wel gedekt, tijdens het mee vieren niet. 

o Bij vragen wordt er steeds advies gevraagd bij de directie; de mening van Carine is 
doorslaggevend. Carine is zelf meestal ook aanwezig. 

o Belangrijk: Steeds in samenwerking met de school. 
 

 
4. Activiteiten 
 

a. Infoavonden nieuwe kleuters 
 
b. Dag van de leerkracht 

 Evaluatie: In orde. 
 

c. Quiz 
 10 december 2021: Uitnodiging wordt in week 45 verzonden. 
 Werkgroep: An, Evelien, Roel, Veerle, Ellen, Thomas, Tomas, Annelies, Shannon. 
 Lien is voorzitter van de praktische kant. De grote lijnen zijn reeds uitgewerkt, maandag komt 

men opnieuw samen om alles concreter te maken. 
 We zoeken nog tombolaprijzen. Voor de eerste drie groepen zal er een boekenbon voor de 

klassen zijn. Ellen en Hannelore coördineren de prijzen. 
 Er is een shiftenlijst, kan iedereen zijn beschikbaarheid bezorgen aan Lien? Zowel volk voor 

klaarzetten als voor de opkuis is zeer belangrijk. 
 Coronamaatregelen zullen besproken worden met de preventieadviseur. Hopelijk kan de quiz 

doorgaan. 
 Quizmasters: quiz zit bijna in elkaar, doel is om deze af te hebben begin december. 

 
d. Lente-actie 

 Via crowdselling: Katrijn zorgt voor de voorbereiding. 
 Tegen volgende vergadering bezorgt zij een planning. 
 Oproep: kandidaat medeopvolger + inpakkers.  

 
e. Kleuteractiviteit 

 Springkastelendag voorzien op 23/06. 
 

f. Brunch 
 Afhaalconcept op 20/03/2022, er wordt een werkgroep voorzien. 
 Opmerking: Overlapping met lente-actie…  
 Om de verbinding tussen de ouders toch nog te voorzien, wordt er gekeken voor een ouderfuif. 

Roel bekijkt de mogelijkheden. 
 

g. 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. 
 

h. 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. 
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i. Opendeurdag / schoolfeest 
 Zaterdag 21 mei 2022 

 
j. Begin- / eind- / inhaal- activiteit ouderraad 

 Zeer leuk concept. Speeltuin en foodtruck. Zorgt ook voor laagdrempelig, je kan eenvoudig met 
verschillende mensen babbelen. 

 Fijn dat ook het budgettaire aspect in de gaten gehouden werd dit jaar. Zeker houden naar de 
toekomst toe! 

 Super hoe snel er werd opgeruimd samen! 
 

k. Winterdrink 
 17/12 op school. Indien hulp nodig is van de ouderraad laat Carine dit weten. 

 
l. T-shirts / polo’s 

 Kelly en Lien nemen dit op zich. Thomas VDV sluit aan. 
 Idee van Ellen: drukkerij van Meirvenne. School werkt samen met Creaprins, waardoor 

instelkosten niet betaald moeten worden. 
 Werken we met een sponser die de kosten betaalt? 

 
 
5. Varia 

 Webinairs OVK 
o indien we willen aansluiten kost dit, op jaarbasis, € 99,00. Vroeger werd dit gedeeld met 

de lagere school.  
o Sarah checkt voor samenwerking met de lagere school. 
o Indien webinair kosteloos gevolgd kan worden misschien wel optie om te delen. 

 Aankopen ouderraad op de website? 
o Onze webmaster Roel bekijkt mogelijkheden. 
o Zeker ook in de nieuwsbrief vermelden, met foto’s erbij. 

 Ouderfuif 
o Verplaatsten naar volgend schooljaar of eventueel als eindactiviteit dit jaar fuif voor 

iedereen. 
 

 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: Evelien en Thomas. 
o Fluo-actie; waarom enkel hier focus op en niet op het werken van licht? 

We werken bewust niet met kaarten bij kleuters. Het zijn tenslotte niet de kleuters maar 
de ouders die beslissen of er een fluovestje wordt aangedaan. 

o Voorstel om op Gimme iets te plaatsen rond de donkere dagen en eventueel een actie 
in januari. 

 Strooizout ligt bij Thomas De Witte. Als het nodig is gaat hij strooien in het Centrum en Roel op 
Gaverland. Hopelijk kunnen ze rekenen op hulp indien nodig. Dit is verzekerd, vrijwilliger in 
opdracht van de school. 
 
 
 

6. Volgende vergaderingen 
 Vergadering 3: maandag 6 december 2021 
 Vergadering 4: maandag 10 januari 2021 
 Vergadering 5: dinsdag 15 februari 2021 (na schoolraad) 
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 Vergadering 6: dinsdag 29 maart 2021 
 Vergadering 7: dinsdag 21 juni 2021 (na schoolraad) 


