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Verslag vergadering ouderraad 31/03/2021 
20u (via zoom) 
Aanwezig: Erika Clauwaert, Bart Gardeyn, Kobe Jansseune, Geneviève Petit, Els Sablon, Heidi 
Segers, Annelies Vansantvoet, Elvira Knaepen, Griet Degelin, Sandrina von Winckelmann, Noor 
Vervoort, Ruben Smits, Cajsa Tonoli, Natalie Caspari, Bart Vanbroekhoven, Stephanie 
Claerhout. 

Verontschuldigd: Bart Beullens, Leen Tiesters, Leen Vanbrussel, Ann Quaeyhaegens, Jozefien 
Hermy, Lise Dehouwer, Nyke Salverda, Annelies Kloet, Sofie Cleeren, Katleen Van der Straeten, 
Femke Paredis. 

Uitgenodigd: Wim De Bent (voorzitter Wijkcomité)  

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering  
 

2. Voorstelling “Wijkcomité Bovensteenweg Herent vzw” door Wim De Bent (voorzitter) 
• Oprichting 1971. 
• Vereniging zonder winstoogmerk (vzw). 
• Doel vzw: sociale samenhang van de wijk Bovensteenweg te bevorderen en via 

deze weg de lokale (onderwijs)projecten te ondersteunen. Dit kan in 
verschillende vormen financieel, materieel en/of mankracht.  

• Het wijkcomité strekt zich uit van Mechelsesteenweg tot ongeveer 
Brusselsesteenweg.  

• Zetel: Sergeystraat 26. 
• Mede-organisator van school en wijkfeest, maar mogelijks ook activiteiten los 

van school.  
• Bereid tot meer transparantie in de toekomst en verdere samenwerking met 

school en ouderraad. 
 

3. Feedback Enquête verkeerssituatie schoolomgeving 
• Dank aan de werkgroep voor de snelle en goede aanpak! 
• Zie PowerPoint met de resultaten. 
• Goede respons: 238 deelnemers (231 ouders en 7 leerkrachten) vulden de 

enquête in. 
• 55% van de bevraagden woont binnen een straal van 1km van school. 
• Vervoer naar school: 

o Bij goed weer: 85% met fiets of te voet; 13% auto; 
o Bij slecht weer: 56% met fiets of te voet, 41% auto. 

• >40% vind verkeerssituatie echt onveilig. 
• +/- 40% ziet verbetermogelijkheden. 
• Knelpunten:  

o Rijweg (tot aan speelplein) en Schaffelkant (rond de school); 
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o Ontbreken fietspaden; 
o Doorgang fietsers en auto’s; 
o Parkeerplaatsen fietsen; 
o Doorgaand vrachtverkeer; 
o Parkeerplaatsen/staanplaatsen voor auto’s; 
o Kwaliteit voetpad. 

• +/- 69% vindt signalisatie nadering schoolomgeving onvoldoende. 
• +/- 63% geeft aan dat er onvoldoende toezicht is op naleving verkeersregels. 
• De gemeente liet alvast weten dat de verkeerssituatie herbekeken zal worden 

in het kader van de nieuwbouw.  
• Ondertussen zal de werkgroep “verkeersveiligheid” de knelpunten en 

mogelijke oplossingen/sensibilisering verder analyseren in samenspraak met 
alle betrokkenen: school, wijkcomité, omwonenden, gemeente,…  

 
4. Feedback scholenraad 

• Vraag m.b.t. methodiek klassamenstelling: Er is geen vaste methodiek. De 
klassamenstelling gebeurt o.b.v. input van de leerkrachten waarbij er rekening 
wordt gehouden met het welbevinden van alle leerlingen. 

• Website ouderraad. Dit werd ondertussen aangepakt. (cf. infra). 
• Bouwprojecten: renovatie turnzaal, Maggie shelters (cf. infra) en nieuwbouw. 
• Men is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de scholenraad. Kandidaten 

mogen aangebracht worden.  
 

5. Feedback HipHop adviesraad 25/02/2021 
• Nieuwe systeem I-school: 

• Vertraging in de facturatie; 
• Eenvoudiger voor de begeleiders. 

• Corona: communicatie naar ouders bij positieve tests en hoogrisicocontacten. 
• Vestigingsinformatie:  

• Indien een personeelslid onverwacht uitvalt is het mogelijk dat het 
huiswerkmoment wegvalt; 

• Levering speelgoed in maart; 
• Klachtbehandeling: 

• Jozefien en Geneviève gaan een gesprek aan met de betrokkene.  
• Op de scholenraad wordt nagegaan of er problemen zijn op andere 

vestigingen en hoe hiermee wordt omgegaan.  
 

6. Activiteiten:  
• Online escape spel: prima, geen opmerkingen. 
• Wafelverkoop: levering na de Paasvakantie. 
• Schaffel Walk en Run 25/4/2021 

• Aanpassing van de bubbels. De deelnemers worden hiervoor individueel 
gecontacteerd door de organisatoren; 
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• bijkomende reclame maken via onze facebookpagina.  
• Schaffelkalender 

• De leerkrachten zijn terug bereid om foto’s te nemen per klasbubbel. 
• Opvolging door Leen T. en Annelies V.  

 
7. Update Maggie shelters 

• In afwachting van de nieuwbouw werd er gezocht naar bijkomende klaslokalen. 
Men heeft gekozen voor Maggie shelters. Dit lijkt op een tent, maar heeft de 
kenmerken van een gebouw (isolatie, warmtepomp, modulair,…). Deze 
innovatieve tentstructuur wordt na afloop gedoneerd aan een goed doel i.h.k.v. 
humanitaire hulpverlening. Er werden subsidies aangevraagd voor 4 Maggie 
shelters (~8 klaslokalen); 

• Volgend schooljaar zullen er reeds 2 Maggie shelters in gebruik worden genomen;  
• Indien er 4 Maggie shelters in gebruik worden genomen, verdwijnen de containers.  
• De turnzaal wordt gerenoveerd in de maand juni/juli.  

 
8. Extra tuintafels 

• Het school kan zowel voor de groene speelplaats als de geplaveide speelplaats 
extra tuintafels gebruiken. Zowel grote als kleine (voor kleuters).  

• De ouderraad is bereid deze te sponsoren. Dit wordt verder bekeken. 
 

9. Verdere analyse Trooper account (Annelies V.):  
• Hoe kan je jouw vereniging steunen? | Trooper 
• Via een trooper account is het mogelijk dat je een deel van je aankoopbedrag (bvb. 

aankopen bij Krefel, booking.com, bol.com, collect&go, dreamland, ….) schenkt 
aan een vereniging.  

• De ouderraad heeft ondertussen een trooper account aangemaakt: “Ouderraad De 
Kraal Schaffelkant”. 

• Er is een kleine éénmalige kost.  
• Er wordt nog een communicatiepakket bezorgd.  
• Op de website van trooper kies je de verenging “Ouderraad De Kraal Schaffelkant” 

en daarna de webshop van uw keuze. Op deze manier weet die shop dat je via 
Trooper gekomen bent en welke vereniging je wil steunen. Op het moment dat jij 
je aankoop afrondt op de website van de shop, wordt er een percentage ofwel een 
vast bedrag van het totale aankoopbedrag geschonken aan de vereniging.  

• Het is mogelijk om de gift te koppelen aan een bepaald doel bvb. extra tuintafels.  
• Dit wordt gecommuniceerd naar de ouders via onze facebookpagina en email.  

 
10. Website OR 

- DE KRAAL | Ouderraad Kraal Schaffelkant 
- Verslagen zullen in de toekomst op de website gepubliceerd worden. Wanneer het 

verslag naar de leden wordt uitgestuurd, zal er gevraagd worden om deze goed te 
keuren voor publicatie.  

- Ledenlijst : er ontbreken nog enkele foto’s.  

https://www.trooper.be/nl/hoe-troopen
https://www.trooper.be/nl/hoe-troopen
https://www.kraal.be/ouderraad-kraal-schaffelkant
https://www.kraal.be/ouderraad-kraal-schaffelkant
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11. Naschoolse activiteiten (toelichting Cajsa) 

• Voorstelling PowerPoint  
• Verder op te nemen met Kris Hassaert en daarna terug te koppelen aan de 

ouderraad.  
• Door de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk om dit schooljaar 

naschoolse activiteiten te organiseren. Deze analyse is dan ook een voorbereiding 
op volgende schooljaar.  

 
12. Varia 

• De ouderraad werd gecontacteerd door Frederic Hespel ivm lezing rond sociale 
media en kinderen. De ouderraad Schaffelkant wil hier aan meewerken.  

 
13. Volgende vergadering: woensdag 2/06 om 20u (via zoom; uitnodiging volgt nog) 

 


