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1 Goedkeuring verslag OR december 

2 Openstaande punten vorige vergaderingen: 

- Update website OR: Heidi en Karen stellen de layout van de website voor. Deze ziet er heel                 

mooi uit! De website past zich automatisch aan voor tablet en smartphone. De website zal in                

verschillende stappen verder uitgewerkt worden. Een eerste stap is gewoon de informatie            

tonen. Bedoeling is dat dit tegen het Italiaans restaurant af is, zodat de website dan kan                

getoond worden. In een tweede stap is het de bedoeling dat er ook werklijsten kunnen               

ingevuld worden via de website. Dit zou tegen begin mei operationeel moeten zijn, zodat het               

ook kan gebruikt worden voor het schoolfeest. In een derde stap kan er gewerkt worden met                

afgeschermde delen, waarvoor moet ingelogd worden. Dit staat gepland tegen de startavond            

van het begin van volgend schooljaar. In een laatste stap zullen ook betalingen via de website                

mogelijk gemaakt worden. Dit zou tegen december afgewerkt moeten zijn. De website staat             

momenteel nog op de server van Kristiaan. Als hij iets verder uitgewerkt is, zal de link                

doorgestuurd worden. Bedankt aan de werkgroep voor het mooie werk! 

- Veilig verkeer: Het document werd overhandigd aan de schepen en met hem besproken. Een              

aantal zaken werden al op de gemeenteraad besproken en lijken wel realiseerbaar, zoals het              

fietspad langs de beek, de fietsstraten en de versmalling aan de Spar weghalen. Op 28 januari                

is er een overleg op de gemeente rond mobiliteit. Daar wordt het document ook besproken. 

 

3 Terugblik 

- Sint: Het Sintfeest was heel fijn en alles is goed gelopen. Bedankt Lies en Karen! 

4 Vooruitblik 

- Italiaans Restaurant: Bij het navragen van de voorwaarden voor het gebruik van Payconiq,             

heeft Karolien gemerkt dat de ouderraad eigenlijk niet voldoende verzekerd is als er iets zou               

gebeuren op bijvoorbeeld het Italiaans Restaurant. Het schoolfeest is geen probleem, omdat            

dit doorgaat op school en door de school georganiseerd wordt. Daardoor valt het schoolfeest              

wel onder de verzekering van de school. Bij het Italiaans restaurant is dit niet het geval (OR                 

huurt zaal, is niet op school). De voorzitter en de personen die mee de rekening van de OR                  

opvolgen (Karolien, Katrien en Sarah) zijn momenteel hoofdelijk aansprakelijk als er iets zou             

gebeuren. Karolien heeft daarom geïnformeerd naar de voorwaarden voor een verzekering.           

Deze zou 500 euro per jaar kosten. Daarmee zijn we dan voor een jaar verzekerd voor alle                 

activiteiten die we organiseren. Iedereen is het erover eens dat deze verzekering best             

afgesloten wordt en dat het risico niet kan genomen worden. Karolien brengt het in orde               

voor het Italiaans Restaurant.  



Waarschijnlijk hebben de andere ORn ook dit probleem. Heidi zal het agenderen op de              

scholenraad. Misschien kan dan voor alle ORn van De Kraal samen gekeken worden wat de               

beste oplossing is. We kunnen ons misschien best ook opnieuw lid maken van de vereniging               

voor ouderraden (VCOV), dan kunnen we in de toekomst bij dergelijke problemen ook daar              

informeren. 

De school heeft via de actie die de Spar in december organiseerde 500 euro gekregen van                

Spar, in de vorm van aankoopbonnen. Deze mogen gebruikt worden om de aankopen voor              

het Italiaans Restaurant in de Spar te betalen. 

- Schoolfeest: Het concept van het schoolfeest ligt ondertussen vast. Omdat het dit jaar iets              

langer zal duren (van 13u tot 19u, iedereen schrijft in voor een bepaald uur) zal ‘echt’ eten                 

voorzien worden in plaats van dessertjes en finger food zoals vorige jaren. Er moet nog               

bekeken worden wat dit dan juist zal worden, en wat de kost dan zal zijn (bv food trucks zijn                   

waarschijnlijk vrij duur). Andere voorstellen uit de vergadering zijn de traiteur die ook de              

warme maaltijden levert, De Smederij of eventueel door leerlingen van de school van Lies die               

dit dan als projectwerk doen. Er zullen dan ook voldoende vrijwilligers moeten gevonden             

worden want dit vraagt meer werk. Er bestaan lijsten van wat vorig jaar van eten gemaakt                

werd om een idee te hebben. Heidi zal een volgende werkgroep organiseren. Ze zal hiervoor               

een mail sturen naar de hele groep. Wie wil deelnemen kan dit dan doorgeven. 

- Scholenraad: Heidi zal op de scholenraad al het voorstel van website laten zien om de andere                

ouderraden te enthousiasmeren hiervoor, en zal ook het punt van de verzekering (zie hoger              

bij Italiaans restaurant) aankaarten. 

4  Varia 

- Herdenkingsdienst Ellen: 15 februari om 18u in de kerk. 

- Facebook: we moeten proberen Facebook nog meer in te schakelen om de OR onder de               

aandacht te brengen. We zouden Facebook bijvoorbeeld kunnen gebruiken om helpende           

handen te vragen voor het Italiaans Restaurant. We zouden hier ook kunnen vermelden als              

een klas een uitstap doet waaraan de OR heeft bijgedragen. Over de Wafel- en              

truffelverkoop zou een post kunnen gemaakt worden over de fietsjes die aangekocht zijn             

met de winst (Karen vraagt bij Stef of deze al gekocht zijn). 

- Naschoolse activiteiten: er wordt gevraagd of er dit jaar nog iets van taallessen zal komen. Dit                

zal nagevraagd worden bij Katrijn. Katrijn heeft al enkele keren aangegeven dat het             

organiseren van de naschoolse activiteiten veel werk vraagt, en ze hier graag hulp bij wil. Lies                

en Heidi willen hier graag bij helpen. 

 


