
Verslag 002 ouderraad donderdag 10 oktober 2019 
 

Aanwezig: Monika, Isabelle, Ine, Katrien, Karolien, Ilse, An, Katrijn, Karen, Jan, Johan, Tiziana, Nicole, 

Stef, Lies 

Verontschuldigd: Elke, Myriam, Barbara, Ann, Heidi, Tony, Jolien 

1 Goedkeuring verslag OR september 

2 Openstaande punten vorige vergaderingen: 

- Update website OR: volgende stap hierin is design. Karen wil hieraan meehelpen. Er zal              

geprobeerd worden een eerste versie van de website klaar te hebben voor de vakantie zodat               

iedereen eens een kijkje kan nemen en op de volgende ouderraad opmerkingen kan geven.              

Daarna kan dan de statische versie (stap 1) gelanceerd worden. 

- Veilig verkeer: Het document rond Veilig verkeer in de buurt van de school is zo goed als af.                  

Er kan nu mee naar de gemeente gegaan worden. Heidi vraagt wie er nog mee wil gaan. Stef                  

wil al zeker mee. Het is misschien het meest logisch als nog iemand van de werkgroep                

meegaat. Monika zal eerst nog eens navragen bij Heidi of ze dit al eens informeel heeft                

afgetast bij de gemeente, zodat het niet uit de lucht valt. Bij de overhandiging moet zeker                

ook een foto genomen worden zodat we hier als OR ook promotie mee kunnen maken. Er                

wordt gevraagd of het geen optie is om een Facebookpagina voor de OR aan te maken.                

Voorstel is om eerst via de Facebookpagina van de school te werken, en zo te ziet of het leeft                   

en of we voldoende inhoud kunnen geven. Als er een item is om te posten, kan dit naar Stef                   

doorgemaild worden. Karen zal dit coördineren. Op termijn kan er dan eventueel iemand van              

de OR toegevoegd worden als redacteur voor de pagina van de school. 

3 Terugblik 

- Dag van de leerkracht: is zeer goed geweest en werd fel geapprecieerd door de leerkrachten!  

4  Vooruitblik 

- Winksele kermis: alle plaatsen op de werklijst zijn opgevuld (wel veel door de leerkrachten en               

er werden nu ook veel minder helpers gevraagd dan vorig jaar). Johan en Katrijn willen nog                

reserve zijn moest er op de dag zelf toch volk tekort zijn. 

- Wafels en truffels: Monika en Katrien zijn hier mee bezig. Bestellingen zullen via een google               

forms gebeuren. Er zal voor de herfstvakantie een mail gestuurd worden om de verkoop aan               

te kondigen. Enkele weken later zal dan een mail met het bestelformulier gestuurd worden.              

Monika stelt voor om dit jaar ook iets anders dan enkel de wafels en truffels aan te bieden.                  

Er zitten nu ook noten in het assortiment. Iedereen vindt het een goed idee om dit mee op te                   

nemen. Eventueel kan een volgende keer gezien worden of er ook nog iets anders (bv               

frangipanes) kan aangeboden worden. 

Vorige vergadering werd geopperd dat de opbrengst misschien voor de aankoop van nieuwe             

fietsjes zou kunnen dienen. Dit werd besproken met de leerkrachten, maar zij bleken             

uiteindelijk toch geen voorstander hiervan omwille van de veiligheid. Er zouden wel nieuwe             



kleinere fietsjes (bv loopfietsjes) aangekocht kunnen worden en andere zaken voor op de             

speelplaats, zoals een boksbal of boksmat of Quadro. 

- Sinterklaas: het lukt dit jaar niet voor Ann om dit te organiseren. Lies en Karen willen dit                 

overnemen. Zij zullen mee de cadeautjes regelen (Lies informeert hiervoor bij het            

steuncomité of zij dit nog willen doen) en de dag zelf mee begeleiden op school. Als er nog                  

extra volk nodig is, willen Elke en Isabelle ook nog helpen. Karolien kijkt het budget nog na. 

4 Varia 

- Kaartje voor juf Linda 

- Naschoolse activiteiten: de lessen Frans kunnen niet doorgaan omdat er te weinig            

inschrijvingen zijn. De juf die het nu doet, gaat met pensioen, maar wil het eventueel wel in                 

het tweede semester doen, maar dan niet officieel. De OR is hier geen voorstander van. De                

juf zou eventueel wel via een vrijwilligersvergoeding kunnen werken. 

Blijkbaar zijn er voor de naschoolse activiteiten nog bepaalde zaken niet afgerekend tussen             

De Kraal en de OR. Karolien heeft hier nochtans vorig schooljaar al vaak voor geïnformeerd,               

maar nooit respons gekregen. Ze zal nog eens informeren. Vanaf dit schoolljaar zal de              

betaling van de naschoolse activiteiten ook via de schoolfactuur verlopen.  

Voor de kaboutersport (2de en 3de kleuterklas) was er blijkbaar een grote interesse en staan er                

6 kinderen op de wachtlijst. Misschien zijn er nog meer geïnteresseerden en kan eventueel              

volgend semester een extra reeks ingericht worden? Elke en Ine kunnen eventueel navragen             

bij 2de en 3de kleuterklas of er nog interesse is en of er aan 15 kindjes gekomen wordt. 

- Overzicht financiële toestand OR: Karolien zal dit één van de volgende vergaderingen            

toelichten. 

 


