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Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 
 
Aanwezig: Caroline, Diana, Doreen, Filip, Hilde, Micheline, Peggy, Sarah, 
Stefanie, Wendy, Wim, juf Carine 
Verontschuldigd: Peter, Dietrich, Erika, Heidi, Pieter L, Pieter VB, Veerle, 
Bart 
Verslaggeving: Peggy & Filip 

 
Verslag vergadering 20 januari 2015, 20h00, ’t Centrum 

 
1. Goedkeuring verslag vergadering van 9 december 2014 
 

• Goedgekeurd 
 
2. Actiepunten vorige vergadering 

 
• Infosessie verzekering OR : donderdag 5 februari 20h00, leraarskamer ‘t Centrum 

 
3. Communicatie 

 
a. Mailing 

• Tweede mailing in januari/februari. Peter heeft voorzet gegeven. Nog aanvullende info 
van kleuteractiviteit, brunch en infoavond nodig. = Aanvulling door Wim en Diana 

 
b. Schoolnieuws (Carine) 

• Carine vertelt allerlei nieuwsjes: 
=>Juffen volgen cursus om armoede sneller op te sporen, gegeven door 
ervaringsdeskundigen (ism Sociaal Huis: kinderarmoede: preventie en opsporing) 

• Project Gambia + organisatie fuif. 
=>alles is prima voorbereid (zie ook verder) 

 
c. Schoolraad (Micheline, Peggy, Hilde) 

• Er is geen schoolraad geweest.  Volgende keer op Gaverland, net voor de OR op 
26/02. 

 
d. Lokaal overleg 

• Geen overleg geweest of gepland 
 
e. Financiën 

• De stavaza van de rekeningen is gecommuniceerd. 
• Alles van quiz en truffels is betaald. 
• OR-rekening: volmacht Juf Carine: Diana contacteert Pieter VB 
• OR-boekhouding in school-boekhouding (laatste wordt verzorgd door Herlinde): Diana 

contacteert Pieter VB 
• OR-reglement: onder constructie (Diana) 

 
4. Activiteiten 

 
a. Quiz 

http://www.oudersvoorkleuters.be/
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• Hoofdprijs aangekocht door GAV4 en 2C (2c heeft hiermee CD’s gekocht.  GAV4 heeft 
poppenkastpoppen gekocht). De rekeningen mogen aan Pieter VB gegeven worden -> 
uitbetaling = 50 euro per klas. 

• Boerenpoort ok voor 20/11/2015? (Micheline): ok. 
 

b. Eindejaarsactie truffels 
 

c. Kleuteractiviteit 
• Info ontvangen van Roodvonk, was buiten budget 
• Verdere info gezocht. Hilde en Juf Carine volgen op 
• Op de vergadering van 26/02 moet er beslist worden. 

 
d. Info-avond ouders 

• Voorstel mindfull@school wordt aanvaard 
• Periode 2e helft april 
• Filip volgt op 

 
e. Brunch editie nr. 15 

• Zondag 15/03/2015 op Gaverland 
• Werkgroep = ieder lid, verantwoordelijke = Wim en Diana 
• Stock OR : inventaris zal door Erika tegen de vergadering van 26/02 gebeuren. Zo 

weten we wat daar nog is en waar nodig extra zaken moeten gemaakt/aangekocht 
worden. 

• Excel organisatie via aparte mail door Wim, alsook de verdeling van de te contacteren 
sponsors. Belangrijk is dat al het gevraagde materiaal zaterdagmorgend reeds 
aanwezig is. 
• Shiftenlijst is online gezet. 

 
f. Opendeurdag (Carine) 

• Zaterdag 09/05/2015 
• Iedereen helpt een handje bij de voorbereiding op de dag zelf en / of bij de opkuis 

achteraf. 
• Verantwoordelijke = Carine en de juffen 
• Nog geen extra nieuws hierover 

 
g. Gambia-fuif (Carine) 

• Vrijdag 23/01/2015 
• Enkele praktische puntjes van de avond: shiftenlijst is ingevuld (voldoende helpers), 

dresscode helpers = rode bloes/hemd/t-shirt, inkom wordt gevraagd tot 01h00, 2 
drankbonnetjes en 1 hotdog per shift (dus niet onbeperkt, anders verdampt de winst),... 
• Reeds 125 kaarten verkocht in voorverkoop, 80 steunkaarten. Voldoende winst 
om de vaste kosten te dekken. 

 
h. Eindactiviteit ouderraad 

• Juni 2015 
• Zijn er concrete ideeën? 
• Op vergadering van 26/02 alvast een datum vastleggen. 

 
5. Varia 

 
• Geen variapuntje 
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6. Volgende vergaderingen 

  
• 26/02/2015 op Gaverland 
• 31/03/2015 
• 29/04/2015  
• 09/06/2015 


