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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
Aanwezig: Sarah, Veerle, juf Jolien, Annelore, Tomas, Thomas, Annelies, 
Roel, Kelly, Lien, Evelien 
Verontschuldigd: An, Faye 
Verslaggeving: Katrijn 

 
 

Verslag vergadering 10/01/2022 om 20.00 ONLINE 
 
1. Beste wensen voor het nieuwe jaar! 
 
2. Goedkeuring laatste verslag 6 december 2021 

Geen opmerkingen. 
Sarah bezorgt het definitieve verslag aan Roel.  

 
3. Communicatie 
 

a. Groepsfoto 
On hold. 
 

b. Leden en helpers 
Update online OK 
 

c. Nieuwsbrief 
1e verstuurd 1e weekend kerstvakantie  
In orde! 
 

d. Financiën 
 Tool/dashboard is up and running. Lien volgt dit verder op (geen wijzigingen aangezien alle 

activiteiten stilgelegd werden). 
 Saldo rekeningen  

Zichtrekening: € 179,38 
Spaarrekening € 5.427,12 

 Payconiq  
Nog steeds niet in orde. Lien volgt op.  

 Trooper 
- Totaal op 06/12/2021 : € 2.259,00 (€ 199,74 staat klaar om uitbetaald te worden - 4x per jaar) 
 

e. Schoolnieuws 
 De ouderraad legt, per klas, € 100,00 Sint budget bij. Herlinde verzamelt alle onkosten nota’s 

van de juffen en zal dit aan ons bezorgen. 
 Carine nog steeds afwezig. Chris blijft de vervangende directie. 
 Heropstart school 10/01 verliep vlot: alle juffen aanwezig, weinig afwezige kinderen.  
 De vosjesklas (peuterklas) is vandaag gestart in de centrumschool. 
 Onduidelijkheid over de studiedag. De school zal de correcte datum nog eens een 

communiceren: woensdag 19 januari. 
 

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

 
g. Lokaal overleg 

 Contactpersoon: Gert Van den Bossche 



Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’ 10/01/2022                                   2/3 

 Plaatsvervanger: Thomas De Witte 
 Datum volgend LOK nog niet gekend.  

 
 

h. Gezinsraad 
 Voorzitter: Luc Goiris 
 Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 
 Voorlopig enkel vergaderingen voor het bestuur. Nog geen data voor 2022 op de website. 

 
i. Ouderraad 

 OR - huishoudelijk reglement is ok. 
 Overzicht functies: zie website. 
 Schoolverzekering: info-sessie 09/11/2021 ok. 

 
4. Activiteiten 
 

a. Infoavonden nieuwe kleuters 
Één op één kennismaking met leerkracht blijft. Uitnodigingen krokus, Pasen zijn onderweg.  

 
b. Activiteiten: 

Hieronder een (gewenst) overzicht van de geplande activiteiten voor dit schooljaar. 
Rekening houden met periode april  zomer voor de fysieke activiteiten. 
 

 Quiz  
Niet realistisch dit schooljaar. 
Quiz verplaatsen naar volgend schooljaar: 14 oktober 2022. 
Veerle herboekt de locatie Boerenpoort. 

 
 Lente-actie 

Kan corona-proof doorgaan. 
Planning:  
- platform voorbereid tegen 16/02 
- try-out: 16/02 - 18/02 (ontvangen promo-materiaal) 
- officiële start verkoop: woe 23/02 
- krokus: 28/02 - 6/03 
- stop: woe 9/03  
- bestellen: vrij 11/03 
- levering: + 10 werkdagen = vrij 25/03 (za 26/03) ma 28/03 
 Goede afspraken maken met leverancier, vorig jaar problemen met distributeur.  
- verdeling/meegeven: in de week van 28/03 (29/03 ouderraad) 
 

 Brunch 
Niet haalbaar dit schooljaar. 
 

 Sociale activiteit 
Thomas, Tomas en Roel werken iets uit voor de maand april.  
 Brainstorm: buiten, staan tafels, hapje en drankje.  
Preventieadviseur niet vergeten bevragen! 

 
 Kleuteractiviteit 

Springkastelendag voorzien op 23/06. 
 

 Infoavond ouders 
19 april 2022: Infoavond Bodymap door Miek Wauman werd vastgelegd. 

 
 Studio Rubens 

We nemen dit idee mee naar de toekomst. 
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 Opendeurdag / schoolfeest 
Zaterdag 21 mei 2022 
De ouderraad helpt graag een handje waar nodig. 

 
 Winterdrink / boekenmarkt 

Werd geannuleerd.  
Het schoolteam laat ons iets weten indien zij iets van ons verwachten. 

 
c. T-shirts / polo’s 

 Actie: Sarah en Thomas. 
 Offerte ontvangen, proefdruk nog aan te vragen.  

Wordt verder uitgewerkt (voorlopig geen activiteiten). 
 Maten polo’s opvragen bij alle leden. 

 
d. Eindactiviteit 

 Ouderfuif? Mensen samen brengen.  
Te bekijken op vergadering 29/03 rekening houdend met coronamaatregelen… 

 
 
5. Varia 

 Aankopen ouderraad op de website? 
 Onze webmaster Roel heeft te weinig foto’s.  
 Te verzamelen: snuffelen in het verleden (one note,…)  

Actie: Sarah & Katrijn 
 Niet vergeten om in de toekomst deze in the picture te zetten (via nieuwsbrief) / te 

archiveren.  
 

 Verkeerssituatie school 
 Werkgroep: Evelien en Thomas. 
 Voorstel om op Gimme iets te plaatsen rond de donkere dagen en eventueel een actie in 

januari / thema op school ‘week van het licht”. 
Tekeningen door kinderen gemaakt met een uitdeelactie (reflectoren,…).  
Juffen werken de tekening uit. 

 Promomateriaal te bekijken: De Vlaamse Stichting Verkeerskunde.  
Actie: Annelies & Evelien informeren/zoeken naar kindvriendelijk gadget. 

 
6. Volgende vergaderingen 

 Vergadering 5: dinsdag 15 februari 2021 (na schoolraad) 
 Vergadering 6: dinsdag 29 maart 2021 
 Vergadering 7: dinsdag 21 juni 2021 (na schoolraad) 


