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VIDE – Kraal Winksele 

Aanwezig: Katrien, Els, Ine, Ilse, An, Tony, Jan, Jolien, Dolores 
Verontschuldigd: Ine, Karolien, Isabelle, Lies, Karen 
 

 

1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad Juni 

 

2. Verwelkoming nieuwe leden 

 

3. Data volgende ouderraden 

 

De vergaderingen van de ouderraad zullen dit schooljaar afwisselend op maandag en dinsdag 
doorgaan, op volgende data: maandag 18/10, dinsdag 16/11, maandag 13/12, dinsdag 11/01, dinsdag 
15/02, maandag 14/03, dinsdag 19/04, maandag 16/05 en dinsdag 14/06. 

We vergaderen zoveel mogelijk fysiek op school. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, is het 
misschien een goed idee om de data van de vergaderingen van dit schooljaar op de flyer te zetten, en 
deze toch af te drukken en mee te geven met de kinderen. Er wordt ook voorgesteld dat naar 
geïnteresseerde ouders telkens een mail kan gestuurd worden met de link naar het verslag van de 
laatste vergadering op de website, van zodra dat beschikbaar is. Zo worden meer mensen betrokken. 

 

4. Invulling werkgroepen en klasantennes- Activiteiten OR 

Omdat verschillende mensen er vandaag niet bij kunnen zijn, zullen de werkgroepen en de activiteiten 
voor dit schooljaar volgende vergadering besproken worden.  

Karen gaf al aan dat ze wel graag een tweedehandsbeurs wil organiseren als iedereen daarmee 
akkoord is. Dat werd vorig jaar afgesproken, maar kon toen niet georganiseerd worden omwille van 
corona. Veerle en Jolien willen haar hierbij helpen. Ze zullen samen bekijken wat het meest geschikte 
moment is, en waar het eventueel kan doorgaan. De Warotzaal is vaak al lang op voorhand volgeboekt. 
Veerle vraagt na of de nieuwe lokalen aan de Warotzaal, waar speelpleinwerking zit, hier eventueel voor 
kunnen gebruikt worden. 

Het Italiaans Restaurant zal doorgaan op 5 februari. 

 

Klasantennes (verder aangevuld via mail): 
 

 Klasantenne LgA: Jolien 

 Klasantenne LgB: Tom en Heleen 

 Klasantenne LgC: Karen  

 Klasantenne LgD: An 

 Klasantenne L1: Elke 

 Klasantenne L2: Ine 

 Klasantenne L3:  

 Klasantenne L4: Ilse 

 Klasantenne L5:  

 Klasantenne L6: Katrien 

 

Veerle zal bij juf Liesbeth de klaslijsten en de emailadressen van de ouders die door de ouderraad willen 
gecontacteerd worden, opvragen. De klasantennes kunnen dan via mail of via de Whatsappgroep de 
ouders contacteren. Er wordt voorgesteld om de Whatsapp-groep van de klas ook te gebruiken om 
bijvoorbeeld hulp te vragen bij activiteiten. Het is misschien ook een idee om eens een activiteit per klas 
te organiseren, bijvoorbeeld aan brunch. 

 

 
 

 



 

5. Vooruitblik 

 Scholenraad: 11/10. Isabelle en Elke kunnen die avond niet. Veerle zal hen vervangen. 
 

6. Varia 

 Communicatie ouderraad: Karen en Heleen maakten een mooie flyer om de ouderraad voor te 
stellen. Tijdens de opmaak hiervan bleek echter dat we, zoals vroeger nog aangehaald, over heel 
weinig foto’s van onze activiteiten beschikken. Bij deze dus een oproep om te proberen in de 
toekomst meer foto’s te nemen. Deze kunnen aan Karen bezorgd worden, die ze centraal op de 
drive zal zetten. 

 Gebruik handgel: bepaalde ouders maakten zich zorgen over het gebruik van handgel op school. 
De school volgt hier echter gewoon de richtlijnen. De handen worden zoveel mogelijk met water en 
zeep gewassen, maar dit is niet altijd mogelijk, zoals bijvoorbeeld aan de schoolpoort. 

 Warme maaltijden: op het eind van het schooljaar 2019-2020 werd beslist om geen warme 
maaltijden meer aan te bieden, omdat de traiteur die deze leverde, stopte, omdat het toen met 
corona ook niet zo evident was, en omdat het ook veel extra werk vraagt. Bij sommige ouders is er 
echter wel vraag om dit terug aan te bieden. Kan er misschien een bevraging gebeuren bij de 
ouders om de interesse hiervoor te peilen? Als we dit doen, moeten we wel eerst weten of de school 
dit effectief opnieuw zou kunnen/willen aanbieden. Katrien vraagt dit eerst na bij de directie. 

 Iedereen in de vergadering is er mee akkoord om ook dit schooljaar voor de leerkrachten een extra 
budget van 10 euro per leerling te voorzien voor aankopen voor de klas en 3 euro per leerling voor 
uitstappen.  

 Dag van de leerkracht: 5 oktober is het dag van de leerkracht. Er wordt afgesproken om voor de 
leerkrachten iets lekkers te voorzien (koffiekoeken, fruit, yoghurt) en een plantje met een 
bedankkaartje aan. Katrien zorgt voor het eten, Jolien voor de plantjes. Zij zullen dit ook de dag zelf 
gaan klaarzetten op school. 
 

 

 


