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1 Goedkeuring verslag OR januari

2 Openstaande punten vorige vergaderingen:

- Update website OR: Heidi overloopt de nieuwe website. Iedereen is enthousiast. Het ziet er

goed uit! De volgende scholenraad zal de nieuwe website geagendeerd worden. De website

kan nog altijd uitgebreid worden voor de andere ouderraden.

Het is vooral de bedoeling dat de verwezenlijkingen in de kijker gezet worden, dat er getoond

wordt dat er iets gebeurt.

3 Terugblik

- Italiaans Restaurant: De inkomsten bedragen 9600 euro. Dit is 500 euro meer dan vorig jaar.

Alle uitgaven moeten er wel nog afgetrokken worden om de winst te weten. Waarschijnlijk zal

deze rond de 5000 euro bedragen. Hiermee kunnen de 3 euro en 10 euro per kind voor

respectievelijk uitstappen en klasbudget betaald worden.

In de eerste shift waren er ongeveer 230 mensen, in de tweede 315. Er wordt opgemerkt dat

de overlapping tussen de shiften (30 min.) wel wat lang was. Dit moet herbekeken worden en

korter gemaakt. Helemaal geen overlap zoals vorig jaar was dan ook weer niet ideaal.

Sommigen vinden de tijd krap om in de eerste shift een all-in menu rond te krijgen.

Niemand vond het een probleem dat er minder soorten pasta waren. Jim geeft wel mee dat

de kooktijd van de pasta dubbel zo lang was als de vorige jaren, en dat dit problemen gaf. De

volgende keer dient hier dus zeker op gelet te worden. Het dessertenbuffet was nu beter

georganiseerd, waardoor er geen files waren. Er wordt opgemerkt dat de prijs van een fles

wijn aan de hoge kant was.

Stef meldt nog dat de opruim op maandag ook wat tijd vraagt, en dat er misschien ook

mensen moeten gevraagd worden om de kast terug op orde te zetten.

Er wordt gevraagd of het volgend jaar niet mogelijk is om direct een bevestigingsmail te

krijgen na inschrijving, waarin dan ook vermeld wordt voor hoeveel personen ingeschreven

werd.

- Scholenraad:

o Extra muros: de extra muros activiteiten mogen door de indexatie 5 euro meer

kosten. In Winksele zal dit gebruikt worden voor de ridderklassen. Omdat nu gewerkt

wordt met de formule van zelf koken, kan dan misschien terug ook in het 3de en 4de

leerjaar jaarlijks iets georganiseerd worden (ridder- en waterklassen).

o Nieuwe scholengemeenschap: de huidige Scholengemeenschap Plus eindigt dit

schooljaar. Deze moet na een bepaalde termijn stoppen. In de nieuwe

scholengemeenschap zullen niet allemaal dezelfde scholen zitten. Er zullen nu ook 2

scholen van het buitengewoon onderwijs in zitten, waardoor een betere uitwisseling



hiermee mogelijk is en op hun expertise kan beroep gedaan worden. Concreet gaat

het dan om De Kraal, De Ark, Sint Lambertus, Don Bosco, Windekind en Ganspoel (de

laatste 2 zijn buitengewoon onderwijs). In totaal zijn hierin 3500 kinderen

vertegenwoordigd. Iedere school blijft binnen zijn eigen project werken. Er komt geen

algemeen overkoepelende directeur. De middelen blijven bij de individuele scholen.

Er wordt uiteraard wel gekeken waarin de scholen elkaar kunnen vinden en kunnen

samenwerken. Met De Ark zal verder samengewerkt worden.

o ICT: juf Linda werkt 1 dag per week rond ICT voor kleuters in heel De Kraal. Ze werkt

dan in de klassen met de leerkrachten mee. Voor algemene ICT (vooral technische

zaken) werkt nu Gert halftijds. Volgend jaar komt er ook iemand bij die ICT vanuit

pedagogisch oogpunt zal aanpakken.

4 Vooruitblik

- Winksele zingt: 21/3. Iedereen welkom! De inkom is gratis en er wordt een boekje met de

liedjes voorzien. Stef probeert zelf mensen te vinden om te helpen.

- Schoolfeest: Heidi stuurt een doodle rond om een datum af te spreken om met de werkgroep

samen te komen. De activiteit zal in de school zelf doorgaan. Alle leerkrachten worden hier al

voor ingeschakeld. De Warotzaal is ook gereserveerd moest deze nodig zijn.

4  Varia

- Eten in de klas: sinds een tijdje eten de meeste kinderen van de lagere school in de klas ipv in

de refter. Dit was een proefproject, maar het lijkt goed te lopen. Het eten verloopt nu

rustiger. Het werd te druk in de vide. Er wordt opgemerkt dat het misschien zinvol is om

hierover te communiceren naar de ouders.

- Secretariaat: verschillende ouders kregen onterecht een mail dat de schoolrekening van een

paar maanden geleden nog niet betaald was. De daaropvolgende communicatie was ook

onduidelijk. Dit zal gemeld worden op de scholenraad. Ook de afrekening van de onkosten

van vorig jaar is, ondanks herhaaldelijk vragen door Karolien, nog altijd niet in orde.

- Mails: Er wordt nu met een nieuw systeem gewerkt. Er werden een aantal fouten uit de

maillijsten gehaald, maar alles lijkt nu te werken.

- Kraalnieuws: wordt herbekeken. In het format waarin het nu gemaakt werd, werd het te

weinig bekeken.

- Infobrochure scholen Leuven: werd aan de leerlingen van het 6de leerjaar bezorgd.

- Luizen: in één van de kleuterklassen kregen alle ouders een brief mee dat hun kind luizen

had. Dit was een standaardbrief, maar blijkbaar werd deze door sommige ouders als

overdreven beschouwd. De ouders hebben hierdoor hun kinderen wel gecontroleerd, wat het

uiteindelijke doel was.

- Warotzaal: als de Warotzaal verbouwd wordt, wordt er voorlopig geen alternatief voorzien

door de gemeente. Heidi stelt voor dat het misschien zinvol is om een brief te sturen vanuit

de school en de verschillende verenigingen om dit aan te kaarten bij de gemeente. Het is ook

nog niet duidelijk wanneer de werken juist gaan starten. De vraag zal formeel gesteld worden.

Stef zal hiervoor een brief opstellen. Andere zalen, zoals bijvoorbeeld de zaal in Winksele

Delle zijn vaak veel duurder, en zijn ook al veel bezet. De zaal van de speelpleinwerking mag



wel gebruikt worden door de school, maar deze is wel veel kleiner dan de Warotzaal. In ruil

mag de speelpleinwerking de speelplaats van de school gebruiken in de krokusvakantie.

Ook voor het turnen wordt nog naar een oplossing gezocht.

- De voorzitter van het comité Winksele kermis stopt. De OR zal 25 euro voorzien om een

attentie voor hem te kopen als bedankje.

- Italiaans Restaurant 2021: Stef reserveert de zaal voor 6/02

- Inhuldiging Sint Jozef: 16/05 om 16u.


