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1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad 11 januari 2021 
 

OPENSTAANDE PUNTEN VORIGE OUDERRAAD 
 

2. Tijdslijn  
Voor een paar activiteiten ontbreekt nog de nota. Wordt volgende keer verder besproken.   
 

3. Rapport Veilig verkeer 
Jolien heeft nog eens contact opgenomen met schepen Maarten Forceville. De politie gaat een analyse 
van het rapport maken, en het zal dan besproken worden op het verkeersoverleg van 23 februari. Op 25 
februari zal de schepen hierover terugkoppelen met ons. Jolien, Tony, Heleen en Katrien zullen op dit 
overleg aanwezig zijn. 
 

 

VOORUITBLIK 
 

4. Kaartjesverkoop 
Na de krokusvakantie zullen de papieren om de kaartjes op te maken aan de leerkrachten bezorgd 
worden. Er is dan ruim twee weken tijd om de tekeningen voor de kaartjes te maken, zodat de gedrukte 
kaartjes net voor de paasvakantie met de kinderen meegegeven kunnen worden. 
 
 

 

TERUGBLIK 

5. Italiaans Restaurant 

Het was een heel geslaagde editie! Een dikke proficiat aan de werkgroep om dit allemaal te regelen! 
Alles is heel goed verlopen. Er werd een omzet gemaakt van ruim 10000 euro, waarvan waarschijnlijk 
ongeveer 4000 euro winst zal zijn. Er werden 600 hoofdgerechten verkocht. 

Het werk op de dag zelf viel mee. Er is natuurlijk wel veel meer werk in de voorbereiding gekropen, en in 
het registreren en opvolgen van de bestellingen. 

Volgend jaar zal het Italiaans Restaurant op 5 februari plaatsvinden. 

Er wordt gevraagd of het bedrag niet kan bekend gemaakt worden. Dat ligt misschien gevoelig, maar er 
kan wel gemeld worden dat het een succesvolle editie was en dat er zo weer geld verzameld werd om 
zaken aan te kopen en mogelijk te maken voor de school. 

 

6. Scholenraad 

- Ouderbevraging: voor ons waren hier geen speciale werkpunten uitgekomen. 

- Status website: onze website werd als voorbeeld aangehaald. 

- De verschillende bouwprojecten binnen De Kraal werden overlopen. 

- Er wordt een nieuwe voorzitter gezocht. Kandidaten welkom! 
 

 

VARIA 

 

7. Andere acties?  
Zijn er nog meer acties nodig om geld in te zamelen vanuit de ouderraad? Voorlopig hebben we nog een 
ruime spaarpotje, en zijn de huidige acties voldoende. 
 

8. Datum etentje ouderraad/leerkrachten/steuncomité 

 



Het jaarlijkse etentje op het einde van het schooljaar zal doorgaan op 25 juni om 20u. Afhankelijk van de 
situatie dan zal gekeken worden wat mogelijk is. Katrien stuurt nog een save the date. 
 

9. Schoolfeest 
5 juni. Nog af te wachten wat en of het kan.  
 

10. Herinnering volgende vergadering: maandag 15 maart 

 

 

 


