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1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad  

Geen opmerking 
 
OPENSTAANDE PUNTEN VORIGE OUDERRAAD 
 

2. Naschoolse activiteiten 
- Contact gehad met Laura (andere Kraal), is geïnteresseerd om Frans te geven (opstart geschat 
januari) 
- Met Reinilde aan het kijken voor sportactiviteiten 
- Lies checkt nog voor welke leeftijden. 
 
Rapport brede school in bijlage  
 

3. Website/Facebook en flyer 
- Facebookpagina is live! https://www.facebook.com/ouderrraadkraalwinksele 
- Karen maakt reclame via de klasantennes en Facebookpagina van De Kraal 
- Scholenraad / Adjunct directeur Elke -  Elke OR krijgt een pagina op de website van De Kraal 
  Karen, Tony en Katrien bekijken input 
- Feitelijke gegevens-  nu al doorgeven 
- Klasantennes en bepaalde functies met foto in de flyer (Karen vraagt toestemming aan iedereen) 
 

4. Rapport Veilig naar school 
- Tony belde reeds naar schepen Maarten Forceville, maar nog geen antwoord gekregen. 
- Juf Els stelde voor om een bord met vermelding van de school te laten plaatsen aan Warotparking 
zodat ook daar duidelijk is, dat passanten in onze schoolomgeving komen. Graag toevoegen aan het 
dossier. 
 

5. Kaartje voor Katrijn en Heidi (in orde Elke?) + babygeschenkje Isabelle in orde. 
 

 
VOORUITBLIK 
 

6. Italiaans Restaurant 
- Woensdag 21/10 is het vergadering met de werkgroep – alternatieven bespreken 
- Nog voorstellen: ontbijtmanden, taarten, soep of andere laten maken via Smederij/lunch Broekveld 
- Geen zelfgemaakte spullen/eten verkopen, geen live evenementen 
 

7. Kaartjesverkoop 
- Katrien neemt nog contact op met de firma 
- Leerkrachten zijn op de hoogte via juf Els 
- Actie loopt nog voor kerst 
 
 

TERUGBLIK 
 

8. Dag van de leerkracht 
Tassen zijn in orde. Extra tassen voor dag van de kinderopvang zijn ook onderweg. Karen bezorgt deze 
vrijdag aan Hip-Hop en juf Greet. 
 

9. Scholenraad  
- Dit schooljaar is er geen zwemmen – Kraal streeft naar 3 jaar zwemonderwijs voor elke leerling.  Dus 
kinderen die dit jaar geen zwemles krijgen, zullen dan waarschijnlijk een jaar langer zwemles krijgen. 

 

https://www.facebook.com/ouderrraadkraalwinksele


 

- Johan stopt als voorzitter -  Op zoek naar nieuwe voorzitter.  
- Website ouderraad – Iedere OR krijgt een pagina op de website. 
- De Doren – Voorstel vertegenwoordiger OR om verluchting Corona door te trekken naar soort van 
openluchtschool. Was persoonlijk voorstel. Het is belangrijk dat punten die op de scholenraad 
besproken worden vanuit de OR, eerst door de hele OR besproken en goedgekeurd zijn. Het mag geen 
persoonlijke kwestie worden. 
- Inschrijvingen volgend schooljaar terug via: Meld Je Aan 
- Ouderbevraging feedback – Winksele als enige OR cijfers besproken. Reinilde stuurt Excel door met 
de aparte cijfers voor onze school. 
- Stef stuurt verslag door naar Katrien 

 
VARIA 
 

10. Coronabeleid De Kraal 
- Kris Haesaert gaf toelichting van het beleid. Wat als iemand besmet is,… 
- Katrien gaf toelichting van de presentatie. 
- Zomerschool (14 van 15 leerlingen aanwezig) – voor herhaling vatbaar 
 
- Toelichting kleurcodes voor de school 
- Geen startdag/infodag per klas - info 
- Schoolfeesten uitgesteld (begin schooljaar) 
- Geen zwemmen 20-21 
- Beslisboom van De Kraal online op de website – Zeker nog eens apart communiceren naar alle ouders 
- Wat bij vermoeden of effectieve besmetting  
- Verschil hoog-laagrisico contacten en beslissingen 
- Er worden geen verandering verwacht voor basisscholen. 
- Bosklassen zou normaal door kunnen gaan. 
 
Presentatie in bijlage 
 

11. Tijdspanne lunchpauze kinderen 
Er kwam een opmerking van een ouders dat de tijdpanne om te eten wat kort is. Juf Els geeft door dat 
meerderheid van de kinderen echt wel klaar is. Indien kinderen meer tijd nodig hebben, mogen ze wat 
langer blijven zitten. Dus op dit ogenblik zien we er niet echt een probleem in.Verbetering dat kinderen 
in de klas mogen blijven eten. 
- Johan geeft feedback aan de ouder 
 

12. Inzameling oude turnkledij – Wat is ermee gebeurd? 
Enkele jaren geleden werd door de OR tweedehandsturnkledij ingezameld om te geven aan gezinnen 
die het financieel moeilijk hebben. Dit is stilgevallen, en het is niet duidelijk wat hiermee is gebeurd? Stef 
vraagt na bij Nicole. Door verandering in sportleerkrachten is dit wat verloren gegaan. 
- Wanneer verzamelen we wat in wat betreft 2de hands? Vraag herhalen einde schooljaar. 
- Hoofddoel blijft dit in te zamelen voor kinderen die dit nodig hebben. Als er echt veel ingezameld wordt, 
kan dit eventueel op een soort van 2e handsmarktje te koop gesteld worden.  
 

13. Jolien bedankte de leerkrachten voor werking in de grotere klassen bij de kleuters 
 

14. Leerlingenraad op terug opgestart. Stef zal Katrien op de hoogte houden zodat we als OR kunnen 
inpikken indien nodig.  
 

15. Zullen er vieringen zijn in deze Corona tijden? Stef bekijkt om de kerstviering viering eventueel in de 
Warotzaal met soep op de stoep te organiseren. 
 

16. Vraag naar een overzicht activiteiten OR via tijdslijn  
Katrien en Stef zetten tijdslijn op met activiteiten. 
 

17. Soep op de stoep zal doorgaan (welzijnsactie): ouders kunnen soep per liter aankopen 
 

18. Herinnering volgende vergadering : maandag 16 november 
 


