Ouderraad “Ouders voor Kleuters”
www.oudersvoorkleuters.be
Aanwezig: Sarah, Katrijn, Faye, Thomas, Roel, Veerle, Kris, Juf Ann, Lien,
An, Kelly
Verontschuldigd: Thomas DW, Hannelore, Ellen, Shannon, Gert, Annelies
Verslaggeving: An

Verslag ouderraad 22/02/2022 te Gaverland
1.

Goedkeuring laatste verslag 10 januari 2022
Verslag mag gepubliceerd worden op de website.

2.

Communicatie
a.

Groepsfoto
Zal genomen worden bij de volgende vergadering.

b.

Leden en helpers
Tania verlaat tijdelijk de ouderraad.

c.

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief zal eind maart verschijnen. Hierin kunnen we dan zowel het resultaat van
de lente-actie noteren als reclame maken voor de ‘after school’ van vrijdag 22 april. Ook de
Trooperbot wordt extra aangehaald evenals de info-avond voor de ouders.
An en Veerle spreken samen af om de nieuwsbrief op te stellen.

d.








e.






f.






Financiën
Saldo rekeningen:
Zichtrekening: 882,63 EUR
Spaarrekening:
3.127EUR
De bijdrage voor de Sint werd terugbetaald aan de school.
Payconiq: “welkom” e-mail ontvangen. Er dient nog een nieuwe activatiemail aangevraagd te
worden. De QR code is onderweg.
Trooper: saldo op 14/02/2022: 2.292,00 EUR (199,74 EUR ontvangen d.d. 21/01/2022).
Opvallend is dat we dit jaar in januari minder ontvangen hebben via Trooper dan vorig jaar.
Mogelijks komt dit doordat eind 2020 door corona er veel minder fysiek kon gewinkeld worden
en men alles online deed.
Dashboard is up and running en wordt door Lien opgevolgd.
Schoolnieuws
De offertes voor het Snoezelhoekje in het Centrum zijn opgevraagd maar er is nog geen
feedback. In Gaverland zal het blote voeten pad er komen, offerte volgt nog.
Dit jaar kan de opendeur opnieuw doorgaan op zaterdag 21 mei. Het concept zal, met de
afwezigheid van Carine, behouden blijven zoals de voorgaande jaren.
De boekenmarkt van Gaverland gaat bekeken worden wanneer deze alsnog kan doorgaan.
De step van Liset is nog steeds vermist. Kan dit opnieuw worden nagevraagd bij de ouders of
iemand deze per ongeluk verloren heeft?
Schoolraad
Voorzitter: Faye Stevens
Secretaris: An Marischal
Faye heeft vanaf volgend schooljaar geen schoolgaande kleuters meer, waardoor ze afzwaait uit
de ouderraad en de schoolraad. We gaan dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Vanuit de
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g.

schoolraad is de vraag gekomen of An deze functie wil overnemen. Indien zij de fakkel
overneemt, hebben we voor de schoolraad een nieuwe secretaris nodig. We zijn dus concreet
op zoek naar een nieuwe voorzitter OF secretaris. Deze zal beslist worden op de volgende
ouderraad, zodat hij of zij kan aansluiten aan de schoolraad van 21/06/2022.
De taalscreening in onze school is zeer positief verlopen. De meeste kinderen scoorden groen,
slecht enkele scoorden oranje en krijgen extra begeleiding. We hadden geen rode scores op de
Koala testen. Anderstalige kinderen hebben de koala test niet moeten afleggen.
Voor de Digisprong zijn er voor elke juf tablets aangekocht. Boven in het centrum is er ook een
digitale scanner voorzien. Indien een laptop van de juffen aan vervanging toe zijn, wordt dit ook
gefinancierd door de Digisprong. Men bekijkt momenteel nog de mogelijkheid om een SMART
bord aan te schaffen.
Met de telling op 1 februari dit jaar hadden we 251 kleuters, 181 in het centrum en 70 op
Gaverland. Dit zijn 8 kleuters minder dan op 1 februari 2021, Dit zorg ook voor een impact op de
lestijden. Het grootste probleem ligt momenteel in Gaverland, met de huidige inschrijvingen gaan
we hier volgend jaar mogelijks naar 3 i.p.v. 4 klassen. Extra promotie voor Gaverland is dan ook
zeer belangrijk. Op de laatste infoavond voor startende kleuters na de krokus en paasvakantie
hebben we de ouders van 2 kleuters kunnen overtuigen om in te schrijven in Gaverland i.p.v. op
het Centrum. Vanuit de schoolraad komt ook de vraag hoe we onze school verder kunnen
promoten.
o Troeven van Gaverland uitspelen, zoals de speelplaats. Belangrijk is om met de
opendeur de nieuwe ouders ook tot op Gaverland te krijgen. Is er eventueel de
mogelijkheid om een huifkar te voorzien die tussen de beide scholen heen en weer rijdt
die dag.
o Kunnen we in de crèche of de opvang reclame voor onze school?
o Focus op de jonge gezinnen.
o Er worden posters gemaakt door de kinderen om de visibiliteit te verhogen, deze kunnen
dan aan de ramen gehangen worden.
Corona zorgde vlak na Nieuwjaar voor een zwarte periode. In het centrum waren heel wat
leerkrachten en leerlingen afwezig door corona of quarantaine. Er werd door het volledige team
heel nauw samengewerkt om iedereen toch de nodige ondersteuning te kunnen geven.
Momenteel is in het centrum het ergste voorbij, enkel op Gaverland hebben we nog heel wat
afwezigen. Elke klas heeft een CO2 meter gekregen, die strikt wordt opgevolgd ook op koude
dagen. Oudercontacten mogen ook opnieuw fysiek doorgaan, de juffen mogen zelf kiezen of ze
voor digitaal of fysiek gaan.
Facultatieve verlofdagen volgend schooljaar zijn goedgekeurd door de schoolraad. Deze vallen
op maandag 3 oktober 2022 en vrijdag 3 februari 2023. De pedagogische studiedagen vallen op
woensdagen 30/11/2022, 25/01/2023 en 17/05/2023 en werden ook reeds goedgekeurd. Een
vierde facultatieve verlofdag is nog in navraag.
Volgende schoolraden: 21/06/2022




Lokaal overleg
Contactpersoon: Gert Van den Bossche
Plaatsvervanger: Thomas De Witte
Volgende vergaderingen LOK: nog niet gekend





Gezinsraad
Voorzitter: Luc Goiris
Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer
Activiteitenverslag 2020/2021 werd ingediend op 09/08/2021.
Voor 2022 zijn de vergaderdata nog niet gekend


h.


i.






Ouderraad
OR - huishoudelijk reglement in orde
Overzicht functies: zie website
Schoolverzekering: info-sessie 09/11/2021
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3.

Activiteiten
a.

Infoavonden nieuwe kleuters
De volgende staat gepland in juni en zal opnieuw doorgaan in Gaverland.

b.

Dag van de directeur
Maandag 31 januari 2022
Bloemen zijn bezorgd aan Kris, Carine & Herlinde. Dit werd heel erg geapprecieerd.




c.





d.




e.




Brunch
Niet meer haalbaar in schooljaar 2021-2022. Wordt volgend jaar terug opgenomen.

g.



h.





i.

Info-avond ouders
19 april 2022: infoavond Bodymap door Miek Wauman. Er wordt nog afgecheckt of dit nog steeds
in orde is om door te gaan. Na de lente-actie wordt er alvast op Gimme informatie verspreidt
hierover.
Voorstel 2022-2023; EHBO voor kinderen.
Opendeurdag / schoolfeest
Zaterdag 21 mei 2022
Huidige concept blijft behouden.
Ouderraad zal vooral ingeschakeld worden om te ondersteunen bij de opbouw/afbraak, de drank
en de spelletjes. Ook de Chiro van Melsele ondersteunt steeds.
De juffen werken dit verder uit.




Sociale activiteit
Vrijdag 22/04/2022 zal er een ‘after school’ doorgaan vanaf 15u30. Dit met hapjes en drankjes.
Bedoeling is om de ouders bij elkaar te brengen.
Akkoord directie/preventieadviseur is in orde.
Roel werkt nog verder uit.



Studio Rubens
Wordt opgenomen in het schooljaar 2022-2023




T-shirts/polo’s
Opdruk borst één kleur: 10,94 EUR/stuk + 39,50 EUR instelkosten
Opdruk voor-en achterkant: 13,24 EUR/stuk + 69,50 EUR instelkosten



k.

Lente-actie
Is opgestart en de flyers worden uitgedeeld in de scholen. Er kan besteld worden tot 9 maart.
Levering bestellingen op school: maandag 21/03/2022 tussen 9u en 17u. Vorig jaar werd er
normaal geleverd op vrijdag maar dit verliep niet zoals verwacht, waardoor er gekozen werd om
dit jaar op maandag te laten leveren.
Inpak door OR: dinsdag 22/03/2022 om 20u . Graag vernemen we daartegen wie kan helpen in
het centrum.
Kleuteractivicateit
Springkastelen-dag: 23/06/2022 wordt geregeld door de kleuterschool en betaald door de OR.

f.

j.

Quiz
9e + 10e editie uitgesteld
Nieuwe datum quiz schooljaar 2022-2023: vrijdag 7 oktober 2022, de zaal is in orde.
De quizmasters blijven ongewijzigd.
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l.




Fluo-actie
Sleutelhanger safety met opdruk logo school/OR
Prijs: 332,39 EUR / 360 stuks
Deze zullen besteld worden en uitgedeeld worden tijdens de fluo actie in november 2022,




Eindactiviteit
Ouderfuif/mensen samen brengen in juni 2022
Dit wordt bekeken op de volgende vergadering, rekening houdend met de coronamaatregelen
en de haalbaarheid.


m.

4.

Varia





5.

Akkoord werd gegeven. Iedereen wordt gevraagd om zijn/haar maat nog door te geven aan
Sarah. Er zullen ook extra T-shirts van elke maat voorzien worden, zodat ook nieuwe leden de
komende jaren een T-shirt kunnen dragen en de ouderraad zo beter zichtbaar kunnen maken.
Het worden blauw met witte T-shirts met achteraan het logo van de school op.

Juf Ann vraagt de foto’s op van de Sint-actie zodat deze gepubliceerd kunnen worden op de
website.
Verkeerssituatie school is nog steeds niet zoals het hoort. Zo staat nu ook de parking vaak vol,
waardoor men met de fiets niet meer kan passeren. We zullen vooral ouders moeten
sensibiliseren; kunnen we een dag een actie doen met de kinderen of met de ouders?
Het Duvelsdammeke is momenteel in zeer slechte staat, dit is eerder een modderpoel geworden
dan een paadje. Juf Ann stelt voor van met zoveel mogelijk mensen dit aan te geven via het
omgevingsloket.

Volgende vergaderingen
 Vergadering 6: dinsdag 29 maart 2022
 Vergadering 7: dinsdag 21 juni 2022 (na schoolraad)
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