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

 
 

Verslag ouderraad 22/06/2022 te Gaverland 
 

 
1. Goedkeuring laatste verslag 29/03/2022 

 
Verslag mag gepubliceerd worden op de website. 

 
2. Communicatie 
 

a. Groepsfoto 
Zal doorgaan volgend jaar. 
 

b. Leden en helpers 
Het einde van het schooljaar betekent ook afzwaaiers. We nemen afscheid van Faye, Shannon, 
Gert en Annelies. Hartelijk dank voor de jarenlange inzet! 
Naar volgend jaar toe zal er extra reclame gemaakt worden op de infoavonden. Dit wordt reeds 
gedaan tijdens de info avonden voor instappers. 
Volgend jaar leggen we ook extra nadruk op mogen instappen om te helpen. 
 

c. Nieuwsbrief 
Veerle en An zorgen nog voor een nieuwsbrief die begin van de zomervakantie gelanceerd zal 
worden. Onderwerpen zijn o.a. terugblik naar het Blote Voetenpad, Meet the Parents en 
Kleuteractiviteit evenals vooruitblik naar de quiz volgend jaar. 
Ook Trooper wordt extra ‘in the picture’ gezet. We merken dat onze omzet daarbij kleiner wordt 
is dan voordien. 

 
d. Financiën 

 Zichtrekening: € 313,87 Spaarrekening € 4 177,36. 
 Cash: ongeveer € 1,000 van de meet the parents. 
 Betaald vanuit ouderraad is de fluo-actie begin volgend jaar en het blote voetenpad. Evenals 

de rekening voor het planten van kruiden op het centrum. 
 Springkastelen zullen dit jaar via een andere, locale, leverancier gaan. De factuur wordt hiervan 

binnengebracht bij de ouderraad. 
 Trooper in April een storting van € 248,72. Belangrijk om dit levend te blijven houden! 
 De QR code werkt (Meestal) zoals het hoort. Bij enkele banken wordt deze (nog) niet 

aanvaard. 
 

 
e. Schoolnieuws 

 De Talentenwandeling voor de grootouders was een heel groot succes. Enkel spijtig van de 
regen voor 2 oudste kleuterklassen. Er wordt gekeken om dit volgend jaar opnieuw te kunnen 
doen. 

 De verbouwingen in het centrum zullen doorgaan in fases. De start wordt voorzien binnen drie 
jaar o.w.v. verwikkelingen met de subsidies. De tuintjes achteraan zijn in volle opbouw, de ramen 
moeten nog voorzien worden. 

 Tijdens het schoolfeest werd er voor de school op het Centrum € 811 opgehaald, voor Gaverland 
€ 487. 
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f. Schoolraad 

 Voorzitter: Faye Stevens 
 Secretaris: An Marischal 
 Faye zwaait af van de kleuterschool. Vanaf volgend schooljaar zal An doorschuiven naar 

voorzitter, Katrijn wordt secretaris. 
 74 kleuters zwaaien af. Eind dit jaar waren er 250 kleuters, wat opnieuw een kleine terugval is. 

De inschrijvingen tijdens het schoolfeest en tijdens de info avond waren gelukkig wel een groot 
succes. 

 Er zullen volgend jaar slechts 3 i.p.v. 4 pedagogische studiedagen zijn. 
 Vergaderingen gaan volgend jaar terug door in het Centrum. Deze zijn voorlopig gepland 

op onderstaande data 
o Donderdag 15/09/2022 Dinsdag 13/09/2022 
o Donderdag 16/02/2023 
o Donderdag 22/06/2023 

 
g. Lokaal overleg 

 Contactpersoon: Gert Van den Bossche 
 Plaatsvervanger: Thomas De Witte 
 Gert bezorgd nog de feedback van het vorige lokaal overleg. 

 
h. Gezinsraad 

 Voorzitter: Luc Goiris 
 Ondervoorzitter: Bart Van Dosselaer 
 Voor Ouders voor kleuters: Kelly, Katrijn en An. 
 Afgelopen gezinsraad 4 april 

o Voorstellen van de gezinsraad. 
o Duidelijk knaldrang na de corona moeheid. 
o De gezinsraad bestaat 50 jaar; dit werd gevierd. Kelly en Katrijn waren aanwezig vanuit 

Ouders voor Kleuters. 
o Nuttige tips die we meekregen waren o.a. Klasouders bij contactleggen, de WhatsApp 

van de klasgroep die ook telt als aanspreekpunt binnen de OR. 
o Grote frustraties rond verkeersveiligheid. Er wordt best vanuit de OR mee in comités 

hierrond gestapt. 
 Afgelopen gezinsraad 01/06/2022: Thema feesten 

o Voor het schenken van sterke drank is een vergunning nodig, dus ook voor het 
schenken van bv. Bier of wijn tijdens een meet the parents. 

o Vergunning indien evenement doorgaat in vb. Boerenpoort is niet nodig, zij hebben zelf 
de nodige vergunningen. 

o Een jaarlijks wederkerend evenement moet slechts 1 keer toegevoegd worden in het 
evenementenloket. 

o Op termijn kan ook materiaal besteld worden via het vernieuwde evenementenloket. 
o Belangrijk is om nooit flyers uit te delen aan de schoolpoort, enkel mee te geven met de 

boekentassen. Anders moet er een toestemming worden aangevraagd. 
o Materiaal voor evenementen kan maximum 3 maanden op voorhand aangevraagd 

worden. Goude raad om dit steeds tijdig aan te vragen! 
o Indien we volgend jaar de rommelmarkt willen organiseren dienen we dit wél tijdig aan 

te vragen. Zelfs wanneer het enkel doorgaat op het schoolplein. Dit omdat er mogelijks 
overlast is door extra verkeer. 

o De pretcamionet kan, tijdens de vakantie, aangevraagd worden om in een bepaalde 
straat/op een bepaald speelplein langs te komen. 

o Geven we nog een feest tussen 24/07 en 26/07 of tussen 01/07 en 11/07 kunnen we 
subsidie van Vlaanderen Feest aanvragen. 

 Belangrijk: activiteitenverslag moet getekend binnen zijn ten laatste op 15/08. Hierin moeten alle 
vergaderingen, geplande (al dan niet doorgegane) activiteiten tussen 01/08/2021 en 31/07/2022 
vermeld worden. 

 Volgende vergadering: donderdag 08/09/2022 
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i. Ouderraad 
 OR - huishoudelijk reglement in orde 
 Overzicht functies: zie website  
 Sarah gaat volgend jaar haar laatste jaar in als voorzitter, Katrijn blijft nog twee jaar. We gaan 

stilaan op zoek naar een nieuwe medevoorzitter voor schooljaar 2023-2024. 
 
 

3. Activiteiten 
 

a. Infoavonden nieuwe kleuters 
Afgelopen infoavond in Gaverland was een groot succes, ongeveer 40 ouders aanwezig. 
Iedereen die toen aanwezig was was of reeds ingeschreven, of heeft zich diezelfde avond nog 
ingeschreven. 
Op maandag 5/09 (Gaverland) en dinsdag 06/09 (Centrum) zal er opnieuw een infoavond 
georganiseerd worden binnen de klassen. De ouderraad voorziet achteraf een drankje. Sarah en 
Katrijn maken de lijst op zodat er in elke klas iemand kan langsgaan om de ouderraad toe te 
lichten/te promoten. 
 

 
b. Quiz 

 9e + 10e editie uitgesteld 
 Nieuwe datum quiz schooljaar 2022-2023: vrijdag 7 oktober 2022, de zaal is in orde. 
 De quizmasters blijven ongewijzigd. 
 Voor het inschrijven blijft het belangrijk dat er nog steeds een link blijft met de school. 
 De werkgroep van de quiz zal nog voor de volgende vergadering opnieuw samenkomen.  

 
 

c. Kleuteractivicateit 
 Springkastelen-dag: 23/06/2022 wordt geregeld door de kleuterschool en betaald door de OR. 

 
d. Brunch. 

 Datum is zondag 26/03/2023. Dit wordt een fysieke brunch in de Boerenpoort. 
 

e. Info-avond ouders 
 

 Geannuleerd o.w.v. te weinig interesse t.o.v. de kostprijs. 
 Voorstel 2022-2023; EHBO voor kinderen. An checkt naar kostprijs en haalbaarheid. 

 
f. Opendeurdag / schoolfeest 

 Doorgegaan op zaterdag 21 mei 2022. 
 Groot succes naar aantal inschrijvingen toe. Alhoewel er geen focus ligt op winst maken, werd 

er toch een mooi bedrag opgehaald. 
 

g. Sociale activiteit 
 Meet the parents was groter succes dan verwacht. Er werden nog diverse extra broodjes en 

hotdogs gehaald. 
 Mooie opbrengst € 1415. 
 Voorstel om nieuwe Meet the Parents te organiseren op vrijdag 16 september na school. Ditmaal 

komt er een duidelijke taakverdeling. 
 Rond kerst willen we graag een kerstdrink/kerstfeest organiseren. 

 
h. Studio Rubens 

 Beslist om niet verder te gaan met dit idee, we doen liever een sociale activiteit na de schooluren. 
 

i. T-shirts/polo’s 
 De eerste zijn gedragen op Meet the Parents en zeer mooi/opvallend gevonden. 

 
j. Fluo-actie 

 Sleutelhanger safety met opdruk logo school/OR 
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 Prijs: 332,39 EUR / 360 stuks 
 Deze werden besteld en zullen uitgedeeld worden na de herfstvakantie. 
 De juffen zorgen nog voor kindertekeningen. 
 

k. Eindactiviteit 
 Is doorgegaan in Café Meilsen. De hapjes kostten uiteindelijk € 172,00. 
 Op Gaverland zelf zijn er meer mogelijkheden om met iedereen te kunnen babbelen. Dit doordat 

hier meer ruimte is om je te kunnen bewegen. 
 Beginactiviteit volgend schooljaar half november. Voorstel iets gaan drinken zonder de kinderen 

of iets te gaan eten. 
 

4. Varia 
 Veiligheid Duvelsdammeke moet echt wel blijven aangekaart worden bij de lagere school. Zo 

wordt er vaak met twee naast elkaar gefietst in de bocht en gevlogen door het Duvelsdammeke. 
 Eind augustus is er een klusjesdag zowel op Gaverland (op woensdag) als in het Centrum (op 

vrijdag). Dit steeds vanaf 10u. Helpende (kuis) handen zijn welkom, de kinderen mogen 
meekomen om te spelen in de zandbak. 

 Sarah wil graag een rommelmarkt organiseren op het einde van het schooljaar. Voorstel datum 
is 14 mei. 

 Vrijdag om 15u30 zijn we nog op zoek naar hulp op Gaverland voor het afscheidsfeest van de 3e 
kleuters. 
 

5. Volgende vergaderingen 
 

 Volgend jaar gaan er geen 7 structurele vergaderingen door, maar 3 vaste vergaderingen 
(aansluitend aan de schoolraad) en aparte werkgroepvergaderingen tussenin. 

 Data die momenteel vastliggen 
o Donderdag 15/09: wordt verplaatst 
o Donderdag 16/02 
o Donderdag 22/06 


