
 

Verslag Ouderraad 
 

21 september 2020 

20u 

VIDE – Kraal Winksele 

Aanwezig: Katrien, Stef, Els, Ine, Ilse, An, Tony, Isabelle, Johan, Lies, Elke, Karen, Jan, Jim 
Verontschuldigd: / 
Nieuwe leden: Veerle, Tom en Heleen 

 
1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad Juni 

Opmerkingen mogen doorgegeven worden aan Karen 
 
VOORUITBLIK  
 

2. Herverdeling nieuwe functies 2020-2021 
- Monika, Katrijn en Heidi verlaten de ouderraad 

 
- Voorzitter: Katrien  
- Secretaris: Karen  
- Penningmeester: Karolien 

 
- Scholenraad: Isabelle – plaatsvervangend: Elke 
- HibHop: Elke 
- Naschoolse activiteiten: Lies en Veerle 

 
- Klasantenne LgA: Tom 
- Klasantenne LgB: Karen 
- Klasantenne LgC: An 
- Klasantenne LgD:Elke 
- Klasantenne L1: Ine 
- Klasantenne L2: Babara 
- Klasantenne L3: Ilse 
- Klasantenne L2: Barbara 
- Klasantenne L5: Katrien 
- Klasantenne L6: Johan 

 
 

3. Planning vergaderingen 2020-2021 
Er is besloten de vergaderingen fysiek door te laten gaan in de vide van de school. Dit onder 
voorbehoud van mogelijke wijzigingen door het COVID19-beleid. Net zoals vorig jaar, zullen deze 
afwisselend plaatsvinden op maandag en donderdag (start vergadering 20u). 
 
-  donderdag 15 oktober 
-  maandag 16 november 
-  donderdag 10 december 
-  maandag 11 januari 
-  donderdag 11 februari 
-  maandag 15 maart 
-  donderdag 22 april 
-  maandag 17 mei 
-  donderdag 17 juni 
 

4. Activiteiten dit schooljaar 
- Verkoopactie:  

Er werd besloten om dit jaar de kaartjesverkoop te organiseren waarbij leerlingen een eigen kaartje 
kunnen ontwerpen. Deze zullen dan te koop aangeboden worden tvv de ouderraad/school. Katrien 
en Ine zullen dit organiseren. Wafel -  en truffelverkoop kunnen we dan volgend jaar herhalen. 

 



- Italiaans restaurant:  
De werkgroep heeft hiervoor al even de koppen bij elkaar gestoken en bekeken voor een Corona 
veilig alternatief. Wegens de huidige Corona maatregelen zal een fysiek Italiaans restaurant in 2021 
niet haalbaar zijn. 
Suggesties vanuit de OR: Soepverkoop, steunkaarten, lasagnes of pizza? Jan geeft de suggesties 
door aan Marleen.  

- Sinterklaas:  
Lies en Karen brengen dit terug in orde en spreken verder af met de betrokken partijen.  

- Naschoolse activiteiten:  
Er is vraag naar naschoolse activiteiten. Lies bekijkt een overdracht van de kennis en 
administratieve handelingen met Katrijn. Veerle wil graag helpen. 
Juf Annelore biedt ook hulp aan voor sport via Sporty. 

- Alle andere activiteiten en suggesties van vorige schooljaar blijven momenteel een vaagteken 
gezien de huidige Corona maatregelen en zullen later besproken of herbekeken worden. 
 
 

 
TERUGBLIK 
 
VARIA 
 

5. Stand van zaken school 
- De school zit momenteel in code geel 
- Mondmaskerplicht binnen de schoolmuren 
- Derden die de school betreden moeten zich verplicht registreren 
- Het team bekijkt de regeling van de oudercontacten. Online met mogelijkheid om fysiek te komen? 
- Het ophalen van de kinderen blijft moeilijk. Stef vraagt aandacht om afstand te bewaren en bekijkt of 

er misschien een beter systeem kan zijn om dit te regelen 
- Wat als een klas in quarataine moet. De school is zich hiervan bewust en neemt de nodige 

voorbereidingen. 
- FAQ Corona – te vinden op de website van De Kraal 
- Bedanking aan het hele team in De Kraal over de manier van aanpak. Dikke bravo! 

 
6. Flyer/website OR 

- Door het wegvallen van een stukje van het team (Heidi en Robin), is de kennis voor de technische 
verdere ontwikkeling van de website zoek. Tom en Tony bekijken wat er nog gered kan worden en 
hoe we dit eventueel verder kunnen zetten. Karen werkt als alternatief een Facebookpagina van de 
OR uit om ouders op de hoogte te brengen. 
Kunnen we de krachten van alle OR’s van De Kraal bundelen voor het realiseren van een website 
voor de OR? 

- Daarnaast bekijkt het team alle teksten en input om deze een nieuwe leven in te blazen voor het 
maken van een nieuwe flyer over de OR Kraal Winksele. 
 

7. Bedankje juf Nicole en Monika + bedankt Katrijn en Heidi 
Beide waren zeer blij met hun bedankje en bedanken hierbij het hele OR team. 
Elke voorziet ook kaartje  om Heidi en Katrijn te bedanken in naam van de OR. 
 

8. Dag van de leerkracht 
Maandag 5 oktober is het dag van de leerkracht. Er is besloten vanuit de OR een geschenkje te 
voorzien voor alle leerkracht in vorm van een persoonlijke koffietas met een lekker snoepje of koekje 
(Karen zorgt hiervoor). Daarnaast vragen alle klasantennes de kinderen die dag een zelfgemaakt hartje 
met complimentje mee te brengen voor de juf, zorgjuffers, turnleraren of meester Stef. 
 

9. Rapport Veilig naar school 
Ondanks het warme onthaal van het rapport en aanbevelingen bij schepen Maarten Forceville hebben 
we nog geen antwoord of reactie gekregen vanuit de gemeente. OR stelde voor om via een officiële 
manier een stand van zaken op te vragen. Tony zorgt hiervoor. 
 

10. Resultaten ouderbevraging 2019 
De resultaten werden doorlopen, maar de vraag heerste deze resultaten te ontvangen voor De Kraal 



 

Winksele specifiek. Isabelle vraagt dit na op de scholenraad.  
 

11. Boek geschiedenis van onze school te koop bij Stef aan 25 euro. 
12. Isabelle vraagt op scholenraad na voor digitalisering van officiële documenten voor oa belastingaangifte. 
13. Els vraagt of de leerkrachten ook dit schooljaar over een budget van 10 euro per leerling kunnen 

beschikken voor aankopen voor de klas en 3 euro per leerling voor uitstappen. Iedereen is hier mee 
akkoord. 

14. De warme maaltijden werden ondertussen, zoals vorige ouderraad aangekondigd, stopgezet. Zoals 
vorige keer afgesproken, zullen we dit rond kerstmis evalueren. 

 


