
Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’ 24 oktober 2018                                 1/3 

 
Ouderraad “Ouders voor Kleuters” 
www.oudersvoorkleuters.be 

Aanwezig: An, Angelique, Bart, Diana, Karen, Kristel, Nele, Niek, Pieter VB, 
juf Carine, juf Ilse (Gaverland), juf Sofie (Centrum) 
Verontschuldigd: Els, Gert, Faye, Hilde, Shannon, Tania, Thomas 
Verslaggeving: Niek 

 
 

Verslag vergadering 24/10/2018 om 20.00 op ‘t Centrum 
 

1. Goedkeuring verslag vergadering van 06/09/2018 
Verslag goedgekeurd 

 
2. Voorstelling nieuwe leden 

Kristel en Angelique worden welkom geheten en iedereen stelt zich voor. 
 

3. Communicatie 
 

a. Mailing 

 1ste mailing: evaluatie: geen opmerkingen 

 2de mailing: januari / februari (terugblik quiz / eindejaarsactie - aankondiging brunch / infoavond 
/ spring dag) (Hilde) 

 
b. Gimme 

Invulstrookje herfstwandeling werkte niet zo vlot, vooral om aan te passen. Dit zal nog eens 
uitgelegd worden aan alle juffen. 
 
Nieuwe privacy-regels hebben nog geen problemen opgeleverd. Voor interne communicatie is 
er niet meteen een probleem, vooral facebook en gemeentelijke publicaties zijn gevoeliger. 
 

c. Financiën 
Het saldo op de zicht- en de spaarrekening is meegedeeld. 
Uitgaven:  
- Enveloppen Juffen 
- Domeinnaam 
- Cava-voorraad (infoavond en quiz) 
- Verjaardags-T-Shirts 
Rekening ouderraad wordt mee opgenomen in de boekhouding van de school. Hiervoor wordt er 
bij voorkeur geen nieuwe rekening geopend. Dit zal vanaf januari gebeuren. Pieter neemt dit op 
met Magda. Cash-envelopjes kunnen niet meer in het nieuwe systeem. We zullen dus een “bon” 
geven en juffen moeten hun ticketjes dan inbrengen ter waarde van 100€. Nadeel: de juffen 
schieten het bedrag dan zelf voor. 

 
d. Schoolnieuws 

Dag van de leerkracht: Ouderraad trakteerde met soep en gezonde lunch. Werd gesmaakt! 
Levensloop: geslaagde editie, Beveren heeft het meeste opgehaald. Wafels waren een succes 
en onmiddellijk uitverkocht. 
 
Herfstwandeling: vandaag op centrum, morgen op Gaverland 
Info-avond nieuwe peuters: Juf Niké (Centrum) krijgt er 9 bij, totaal 25. In Gaverland komen er 4 
bij => na de kerstvakantie wordt er (een deel) doorgeschoven, maar dit moet nog bekeken 
worden. 
 
Opmerking van een mama: fietsen staan nu buiten in de regen. Voor houten loopfietsjes is dat 
niet zo gezond. Vraag of er een afdak kan voorzien worden. School wil dit liever niet, omdat er 
dan een wildgroei van afdakjes ontstaat. Maar er zijn wel plannen om op termijn het afdak te 

http://www.oudersvoorkleuters.be/


Verslag vergadering ouderraad ‘Ouders voor Kleuters’ 24 oktober 2018                                 2/3 

vervangen, en aan het schoolgebouw te werken. Maar momenteel ligt de prioriteit bij de lagere 
school. We kijken wel verder voor mogelijke oplossingen. 
 
In het algemeen, school blijft groeien. Maar de bottleneck is de lagere school, waar de limiet 
bereikt is, ondanks de 2 extra klassen. De bedoeling is om de kleuterschool op de huidige 
capaciteit te houden, om de doorstroom te beperken. Momenteel is er een voorrangsregel bij de 
lagere school voor onze kleuters. Vraag is als er ook een voorrangsregel kan komen van de 
lagere school naar Sint-Maarten, aangezien we nu binnen dezelfde scholengroep zitten. Er wordt 
anderzijds wel opgemerkt dat er momenteel wel nog voldoende plaatsen zijn, iedereen heeft 
uiteindelijk een plaats gekregen, dus het kamperen voor de inschrijvingen was achteraf gezien 
niet nodig. 

 
e. Schoolraad 

 Voorzitter: Pieter Van Bastelaere 

 Secretaris: Els Van Houtven 
27 september vergadering: Pieter geeft feedback 

 
f. Lokaal overleg 

19 september: Nog geen verslag, maar geen punten die voor ons van toepassing zijn. 
 

g. Gezinsraad 
6 september: geen punten die voor ons van toepassing zijn. 
 

h. Ouderraad 

 OR - huishoudelijk reglement: opnieuw te ondertekenen door de mensen met een 
bestuursfunctie. Huishoudelijk reglement wordt besproken en goedgekeurd. 

 Overzicht functies: zie website. 
 
3. Activiteiten 

 
a. Info-avonden nieuwe kleuters 

Zie schoolnieuws 
 

b. Dag van de Leerkracht 

 Evaluatie: Zie schoolnieuws 
 
c. Quiz 

 Vrijdag 23/11/2018 

 8e editie ligt reeds vast op vrijdag 22/11/2019 

 Quizmasters Kristof, Roeland, Frederik, en Bram 

 Werkgroep (vergadering 15/10/2018): feedback 

 Takenlijst wordt aangevuld 

 Soep wordt geschrapt uit het aanbod. Koffie wordt met koffiezet (Dolce Gusto) gemaakt i.p.v. 
percolator. 

 Dietrich maakt terug affiche. Deze zal ook gebruikt worden voor de banners. 

 Inschrijvingen zijn geopend. 
 

d. Eindejaarsactie 

 Wordt opgestart na de herfstvakantie. 

 Truffel- en marsepein (zelfde assortiment) 

 Levering op maandag 10/12/2018 

 Inpak op dinsdag 11/12/2018 om 19.00. An en Angelique zullen de controle doen 

 Afhaling dinsdagavond van 20.00-20.30, woensdagochtend 8.15-8.30 en –middag vanaf 12.10 
 

e. Kleuteractiviteit 

 Springkastelen op donderdag 27/06/2019 
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f. Brunch 

 Op zondag 17/03/2019 in PC De Nieuwe Sabot 

 Els legt de stoelen vast in december 

 Wat vanaf 2020? 
o Chiro op duvelsdammeke is een optie, maar dan moet er wel een verwarmde tent 

geplaatst worden. An kijkt voor de prijs van een tent. Maar momenteel hebben ze nog 
geen zicht op de planning voor maart 2020. 

o Refter Sint-Maarten nog niet nagevraagd. Afstand kan voor sommigen ook een 
probleem zijn. 

o Optie voor ontbijt-sneukeltocht? 
o Optie voor ontbijtmanden wordt besproken, maar dit brengt de ouders niet samen, en 

waar de brunch nu soms met de hele familie gedaan wordt, blijft een ontbijtmand 
beperkt tot het gezin. 

 
g. Info-avond ouders 

 April 

 Voorstellen? 
o Nog geen nieuws van de gemeente, te druk met de verkiezingen 
o Straffen en belonen: op 7/11 al een lezing door huis van het kind in Beveren 
o Assertiviteit voor kleuters: Angelique kijkt hier voor. 

 
h. Opendeurdag 

 
i. Eindactiviteit ouderraad 

 
j. Beginactiviteit ouderraad 

 In De Refter op 26/10/2018 om 19.00: 26 deelnemers 

 Menu vastgelegd: Italiaans buffet 
 
 

4. Varia 
- Vraag i.v.m. klasfoto voor extra exemplaren: extra klasfoto’s kunnen bijbesteld worden. 

Individuele foto’s worden al een tijdje niet meer gemaakt. Wel op de lagere school. 
- Leefbaar Melsele: vraag om via school affiches te verspreiden voor tonnagebeperking 
- Na herfstvakantie start op de lagere school de fluo-actie om fluo-vestjes te promoten. Geen 

verplichting. 
 

 
5. Volgende vergaderingen 

 Dinsdag 11 december 2018 

 Maandag 14 januari 2019 

 Dinsdag 26 februari 2019 

 Dinsdag 26 maart 2019 

 Donderdag 20 juni 2019 
 
 


