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Verslag vergadering ouderraad 17/11/2021 
20u  
Aanwezig: Erika Clauwaert, Bart Gardeyn, Leen Vanbrussel, Liesbeth Swings, Stephanie 
Claerhout, Carolien Van Noten, Laura Jacobs, Sandrina von Winckelmann, Elvira Knaepen, 
Jozefien Hermy, Heidi Segers en Bart Vanbroekhoven. 

Verontschuldigd: Griet Degelin, Annelies Kloet, Natalie Caspari, Sofie Cleeren Lise Dehouwer 
Geneviève Petit, Els Sablon, Noor Vervoort, Annelies Vansantvoet, Kobe Jansseune en Ruben 
Smits. 

1. Feedback scholenraad:  
• Terug op de agenda volgende ouderraad o.w.v. afwezigheid Ruben. 

 
2. Feedback Hib-hop adviesraad 

• Toelichting van de Corona maatregelen, geldig op het moment van de vergadering. 
Zie ook website Hib-hop; 

• In de toekomst zal men werken met nieuwe flexibele vormen m.b.t. de inzet van 
personeel; 

• Huiswerkklas vind momenteel nog steeds pas plaats om 17u30 voornamelijk 
ingevolge het tekort aan personeel. Na de herfstvakantie zou men extra personeel 
voorzien. Verder op te volgen;  

• Vorig schooljaar zijn een aantal opleidingen voor het personeel niet kunnen 
doorgaan o.w.v. Corona. Er wordt nu een inhaalbeweging voorzien : o.a. EHBO-
opleiding;  

• Nieuwe aankoopprocedure; 
• Op te nemen op de volgende Hib-hop adviesraad: prijsevolutie en voornamelijk het 

verschil met de regio Leuven. 
 

3. Activiteiten:  
• Koffiemoment 8/11/2021 

• Dit vond plaats buiten onder het afdak;  
• Er werd toelichting gegeven bij de werking van de ouderraad. Het kan 

nuttig zijn om in de toekomst een apart infomoment m.b.t. werking van 
de ouderraad te voorzien voor alle geïnteresseerde ouders; 

• To do volgende keer: ouders die er op 8/11 er niet bij konden zijn 
opnieuw uitnodigen.  

• Sprookjestocht in het donker + inhuldiging Maggy shelters 27/11/2021 (o.a. Leen, 
Laura)  

• Focus op ontmoetingsmoment. (start / sprookjestocht / aankomst / 
uitleg nieuwe Maggy shelters). Er worden +/- 83 volwassenen en +/- 80 
kinderen verwacht; 
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• Geen gespreide wandeling. De wandeling bedraagt ongeveer 5,6 km. Er 
wordt wel gevraagd om 1,5m afstand te houden; 

• Tijdens de sprookjestocht zijn er een aantal opdrachten / raadsels 
voorzien; 

• Op de Mollekensberg wordt een stopplaats voorzien met vuur. Liesbeth 
en Bart kunnen eventueel hout ter beschikking stellen; 

• Bij de aankomst op school worden er hotdogs en drank voorzien; 
• Nog extra hulp nodig voor o.a. het klaarzetten : een 3 tal personen. Indien 

er niet voldoende hulp van de leden van de ouderraad wordt gevonden, 
wordt er voorgesteld om te werken met een google drive document met 
de verschillende taken. (verspreiding via de website ouderraad ofwel via 
email). Dit kan eventueel ook nuttig zijn voor de Casino Royale; 

• Aankoop van extra verlengkabels van voldoende dikte (Liesbeth);  
• Bedanking juf Ann Q voorzien voor haar jarenlange deelname aan de 

ouderraad (Liesbeth). 
• Op 22/11 werd beslist om de Sprookjestocht te annuleren ingevolge de 

vele besmettingen op school. Deze wordt verplaatst naar een latere 
datum dit of volgend schooljaar.  

• Soep (Stephanie) 
• Datum nog af te spreken; 
• Verder te bekijken i.f.v. de Corona maatregelen; 
• Groenten voor courgette-wortel soep worden voorzien door de 

ouderraad. Aan de kinderen met allergieën wordt gevraagd om die dag 
zelf soep te voorzien;  

• Hulp nodig voor uitdelen en opwarmen. Nagaan of er voldoende 
inductievuurtjes zijn ofwel de soep opgewarmd laten brengen naar 
school;  

• ongeveer 5 liter per klas; 2 ouders per klas. 
• Casino Royale 29/01/2022 (Bart, Liesbeth, Leen, Kobe, Els Carmen, Christophe 

Cumps, Klaartje Smeets) 
• Sponsoring (3 types sponsoring 75€, 150€, 300€). Nieuwe sponsors zijn 

nog steeds welkom. In het pdf- document” 2021 11 17 – sponsors CR 
2022 vind je terug welke sponsors reeds werden gecontacteerd; 

• Reclame maken op sprookjestocht, facebookpagina van de ouderraad, de 
school en de kleuters; 

• Er zal gewerkt worden met CST, mondmaskers en handgel; 
• De vraag m.b.t. betaalmodule Webhero werd gesteld aan Kris Haesaert 

(kostprijs 300€); 
• Planning activiteiten schooljaar 2021 – 2022. Enkele nieuwe ideeën:  

• Soepverkoop (i.s.m. bistro) i.p.v. wafelverkoop. Verder te bespreken op 
volgende vergadering; 

• Infomoment voor ouders die interesse hebben in de ouderraad. 
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4. Bijdrage VCOV 
• Er wordt beslist om hier (voorlopig) geen gebruik van te maken. Enkel interessant 

bij een vzw.  
 

5. Feedback overleg m.b.t. overleg verkeersveiligheid met gemeente woensdag 29/09  
• Aanwezig: Kris Haesaert, Els Sablon, Liesbeth, Kobe en ambtenaar mobiliteit; 
• Enkele voorstellen tot verbetering: wit/gele lijnen aanbrengen, voorzien van een 

bakfietsparking,… . 
 

6. Terugkoppeling vergadering  School-en wijkfeest 7/10 (Liesbeth, Annelies K) 
• In de maand januari zullen er extra mensen gevraagd worden om dit mee te 

organiseren; 
• Enkele ideeën: truck met frietjes, de overige eetstandjes worden zelf voorzien; 

extra activiteiten; gespreid optreden; 
 

7. Groeifeest/lentefeest. 
• Het is een vrije keuze van de ouders om te kiezen voor de Eerste communie of 

groeifeest/lentefeest.  
• De Eerste communie wordt georganiseerd door de Parochie van Herent. In juni 

krijgen alle kinderen van het eerste leerjaar van de Herentse scholen vrijblijvend 
een uitnodigingsbrief met wat informatie en de kalender van de activiteiten. In 
september krijgen ze deze brief nog eens via de school. De inschrijving is in 
oktober.  

• In de Kraal Schaffelkant wordt een groeifeest/lentefeest georganiseerd door een 
aantal ouders. De organisatie stuurt een email/brief naar alle ouders van het 
tweede leerjaar in de Kraal Schaffelkant.  

• Voorstel om de communicatie gelijktijdig te laten verlopen, zodat ouders van beide 
mogelijkheden op de hoogte zijn. 

 
8. Varia 

• Actie Cornet (meester Raf) 
• De Vzw Bovensteenweg wordt afgesloten. De leden participeren mee in de 

verschillende werkgroepen van het school (School-en Wijkfeest, Casino Royale,…); 
• Voorstel van de voorzitter ouderraad De Kraal Centrum om een ouderfuif te 

organiseren met alle ouderraden. Gezien de huidige epidemiologische toestand is 
dit niet aan de orde;  

• Volgende vergadering woensdag 26/01/2022 om 20u 
 


