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Verslag vergadering ouderraad 15/09/2021 
20u  
Aanwezig: Erika Clauwaert, Bart Gardeyn, Geneviève Petit, Els Sablon, Noor Vervoort, Leen 
Vanbrussel, Liesbeth Swings, Stephanie Claerhout, Kobe Jansseune, Ruben Smits, Annelies 
Kloet, Griet Degelin, Carolien Van Noten, Laura Jacobs. 

Verontschuldigd: Elvira Knaepen, Sandrina von Winckelmann, Jozefien Hermy, Natalie Caspari, 
Annelies Vansantvoet, Heidi Segers, Leen Tiesters, Bart Vanbroekhoven, Lise Dehouwer, Sofie 
Cleeren. 

1. Voorzitterschap:  
• Liesbeth Swings neemt de rol over van Geneviève Petit. Aanspreekpunt voor 

school, communicatie naar ouders, Facebookpagina, Whatsapp, sleutel,… 
• Stephanie Claerhout behoudt de bestaande taken: agenda, vergadering leiden, 

verslag, webite.  
 

2. Activiteiten:  
• Kraalkalender 

• Worden binnenkort verdeeld 
• Er wordt gezocht naar leden (min.2) die deze taak van Leen Tiesters 

willen overnemen.  
• Er zal Leen worden gevraagd of zij het draaiboek wil updaten. 
• Het is niet mogelijk om de kalender op het einde van het schooljaar klaar 

te hebben, maar het streefdoel moet zijn om de kalender de eerste week 
van het schooljaar te verdelen. 

• Dag van de leerkracht woensdag 6/10:  
• Wie: Annelies V. en Leen V. 
• Leen V. wil helpen klaarzetten met Annelies op dinsdagavond 5/10 
• Er wordt een ontbijt aan de leerkrachten gegeven in de leraarskamer. Er 

zijn 26 leerkrachten.  
• Uitsturen email m.b.t. houden van toezicht op de speelplaats (groene + 

plavei) op woensdag 6/10 (+/-6 ouders) en enkele ouders die om 8u30 
kunnen helpen opruimen (1à2 ouders) (to do: Liesbeth; in de week van 
27 september) 

• Terugkoppeling brainstorm School-en wijkfeest zaterdag 25 juni 
• Dit zal niet meer doorgaan in de turnzaal, maar buiten/in tenten op 

school.  
• Gezamenlijke organisatie door school en wijk.  
• De inkomsten zullen rechtstreeks door de school (vestiging De Kraal 

Schaffelkant) geïnd worden. 
• Er zullen meer activiteiten voor grotere kinderen worden voorzien en 

eventueel een show voor de jongste kinderen.  
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• Volgende vergadering 7 oktober 
• Vanuit de ouderraad nemen Liesbeth en Annelies K. deel aan deze 

vergaderingen.  
• Planning activiteiten schooljaar 2021 – 2022: (zie ook Excel) 

• Tegen volgende vergadering nadenken welke activiteiten we willen 
organiseren en wie waaraan wil deelnemen. O.a. 
• Appel- en perenverkoop ofwel wafelverkoop 
• Ontbijt of koffiemoment voor ouders instappers.  
• Soep voor de kerstvakantie 
• Nieuwe activiteiten of ontmoetingsmomenten? 

• Vast: 
• Lichtjestocht 10/11 + eventueel inhuldiging Maggy shelters 
• Casino Royal op zaterdag 29/01: Extra leden die hieraan willen 

meewerken zijn Leen V., Liesbeth, Annelies K., Kobe 
• Schaffel Walk & Run 24/04 i.s.m. school en vervangt de Schaffelloop 

en 1-mei wandeling. 
• Kraal kalender: Hiervoor zijn nieuwe leden nodig (min. 2), aangezien 

Leen Tiesters de ouderraad verlaat. Er zal aan Leen gevraagd 
worden of zij het draaiboek wil updaten. 

• School-en wijkfeest: Er wordt verwacht dat ieder lid van de 
ouderraad 1 of meerdere shifts meehelpt.  

• Maken van turnzakken (Annelies). Hier kunnen zeker nog extra 
mensen aan meehelpen. Niet enkel om te naaien, maar ook bvb. om 
stof te knippen en touw in te steken. Liesbeth wil hier aan 
meehelpen. 

 
3. Huiswerkklas 

• Pas om 17u30 
• Oorzaak is voornamelijk het gebrek aan opvangjuffen.  
• To do: Vanuit de ouderraad zal de vraag gesteld worden aan de Hib-hop voor 

bijkomende ondersteuning op de vestiging van de Kraal Schaffelkant (to do: 
Jozefien en Noor) 

• Door het stijgend aantal kinderen in de opvang, is er nood aan een 
bijkomende ondersteuning voor de vestiging in de Kraal Schaffelkant. Dit 
zou in de maand oktober herbekeken worden. 

• In de opvang zitten dit schooljaar +/-115 kinderen, waarvan een groot 
deel kleuters. Er wordt momenteel niet voldaan aan de regel: “1 
begeleider voor maximum 25 kinderen”.  

• De kinderen uit de lagere school hebben nood aan huiswerkklas. Door 
het grote aantal kinderen in de opvang is er geen opvangjuf beschikbaar 
om toezicht te houden in de huiswerkklas op een redelijk uur. Een 
huiswerkklas vindt bij voorkeur plaats tussen 16u en 17u en zeker niet 
om 17u30.  
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• Het aantal opvangjuffen per kind is niet op alle vestigingen evenredig 
verdeeld. Een evenredige verdeling en/of inzet van een vliegende kracht 
gedurende de huiswerkklas zou reeds soelaas kunnen brengen.  

• In de praktijk wordt het huiswerk buiten gemaakt aan kleine tuintafels 
met spelende kinderen in de buurt. Dit is geen goede oplossing. 

 
4. Turnles 1ste lesuur  

• Wanneer de oudste leerlingen turnles hebben op het eerst lesuur hebben ze de 
keuze tussen:  

• Ofwel voeger op school aanwezig zijn en onder begeleiding van een 
turnleerkracht te voet naar de Sporthal Bart Swings gaan.  

• Ofwel gaan de kinderen rechtstreeks naar de Sporthal Bart Swings. De 
ouders dienen toestemming te geven dat hun kind op eigen 
verantwoordelijkheid wacht aan de sporthal, aangezien er geen toezicht 
is op dat moment. Er wordt gewezen op het gevaar van zwaar 
werfverkeer in en rond de omgeving van de sporthal.  

 
5. Update naschoolse activiteiten 

• Sporty is gestart met de organisatie van naschoolse activiteiten voor de kleuters 
op school. 

• Er zijn (voorlopig) geen activiteiten voor leerlingen van de lagere school o.w.v. te 
weinig inschrijvingen.  

• Verder te bekijken: dans, muziek, kinderkuren,…. 
 

6. Buurtoverleg Dellepark (“pleintje” in de buurt van de school) 
• Overleg op 20 juli georganiseerd door de Jeugddienst van Herent 
• Er waren weinig ouders van de school aanwezig op dit overleg, waardoor de school 

minder gewicht had in de discussie. 
• Volgende vergadering vindt plaats in oktober; de datum wordt nog meegedeeld. 

Er wordt een warme oproep gedaan om hier talrijker aanwezig te zijn vanuit de 
school.  

 
7. Overleg m.b.t. verkeersveiligheid met schepen Maarten Forceville op woensdag 29/09  

• Navragen om uur te vervroegen naar 19u 
• Pijnpunten: 

• Momenteel is er geen veilige oversteekplaats aan de Sporthal Bart 
Swings.  

• De verkeerssituatie in en rond de school. (cf. ouderbevraging door de 
ouderraad)  

• Datum overleg doorgeven aan Dirk van de wijk/ Heidi (To do: Liesbeth) 
 

8. Leden:  
• Volgende leden verlaten de ouderraad: Leen Tiesters, Bart Beullens, juf Ann Q, 

Edwin Goffin.  
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• Nieuwe leden: juf Carolien, Laura 
• Geneviève zal niet meer deelnemen aan de vergaderingen, wel nog aan de 

activiteiten. 
 

 
9. Varia 

• Bedanking juf Ann Q. 
• Er wordt aan de school gevraagd welke projecten de ouderraad bijkomend kan 

financieren (bv. meubels nieuwe klassen). Jaarlijks financiert de ouderraad de 
typlessen 4de leerjaar, de projectweek en de dag van de leerkracht/directeur. 
Eenmalige projecten: speeltoestel, speelberg, tuintafels,… 

• Op de agenda van volgende keer: bijdrage aan VCOV. Nagaan of we hier veel 
gebruik van zullen maken. Neem alvast een kijkje op de website. De VCOV is de 
ouderkoepel van ouders en ouderwerkingen in het vrij onderwijs | VCOV 

• Volgende vergadering woensdag 17/11/2021 om 20u 
 

https://www.vcov.be/
https://www.vcov.be/
https://www.vcov.be/

