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1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad september 2021 

 
 

TERUGBLIK 
 

1. Scholenraad . 

 

– Zwemmen: 
Zoveel mogelijk zwembad bijgevraagd, Leuvense scholen hebben voorrang. Garantie terug wat 
er was. Eerste leerjaar op het einde v/h jaar enkele weken zwemmen. 2de,3de en 4de 14 x 
zwemmen. In 2022-2023: terug 1,2,3 of 2,3,4 houden? Zal geevalueerd worden. 
+ velen al zwemles gehad, geeft betere vooruitgang. Kost zwemmen volledig gedragen door de 
vzw, gaat niet af van budget uitstappen. 

Nooit een zwembad, lang wachten als je pas start in het tweede 

Eindtermen zwemmen = 'zelfreddend' zwemmen, geen specifieke slag of lengte kunnen 

– Geen Kraalnieuws meer.  
Communicatie via de vestigingen. Kennisgeving activiteiten gebundeld op dewebsite. 

– Vervanging leerkrachten 
Convenant korte vervangingen: goedkeuring verdeling middelen voor looptijd 
scholengemeenschap ( 6jaar) 

– Ambitie 25: 
Tegen 01/09/2022 beleidsplan vorm geven.Verantwoordelijkheid/motor bestuur en directie om 
vast te leggen en te comuniceren. Nu aftoetsen welke thema's en actoren. Nu actieniveau, 
geen beslissingen. To be continued… 

– Participatie: 
-Wie is sterk vertegenwoordigd 
-Wie valt er tussenuit? 
Denkoefening interacties tussen verschillende groepen. Idee om te herhalen in de ouderraden 
van devestigingen. Gopperde ideeëen (kunnen/willen we aan dingen meewerken): buddy-
systeem nieuwkomers (al dan niet va klasantenne), koffie-momenten aan de schoolpoort, 
'noodfonds' vanuit ouderraad ( vroeger zoiets via parochie), 2 prijzen voor bepaalde acties...  

– Varia: 
Eén puntje echt aan bod gekomen: dactylolessen en schaalvergroting.Schaffelkantstraat 4de 
leerjaar "pica typen". 7,50 EUR/jaar/leerling vorig schooljaar. Kost toen gedragen door 
ouderraad. 12 weken geeft heel goede basis, elke week in de klas aan bod laten komen, 
regelmaat belangrijk. Na intensief aan bod laten komen, nog steeds via hoekenwerk blijven 
aanbieden. Bij de Kraal Winksele wordt momenteel gewerkt met "typtien", ook in het vierde. 
Hiervoor gecertifeerde leerkracht nodig, juf Karolien doet dit. Blijven behouden! 

– Volgende scholenraad datum gewijzigd naar 24 januari 2022 (ipv 17 januari 2022) 

 
 

2. Dag van de leerkracht / Dag van de kinderverzorger 
Bedankt aan iedereen die meegewerkt heeft om al het lekker te voorzien. Traditiegetrouw vallen deze 
dagen altijd in het begin van het schooljaar. Daarom best op de laatste vergadering van het schooljaar 
bespreken. 

 
Juf Katrien bedankt de ouderraad in naam van alle leerkrachten. 
 

 

 



 

VOORUITBLIK 
 

1. Flyer ouderraad 
We vragen aan alle klasantennes om de ouders uit zijn of haar klas de flyer van de ouderraad digitaal 
door te sturen. Ze ontvingen van Katrien ook een lijst met persoonlijke contactgegevens. Deze mogen 
doorgestuurd worden aan de ouders die hiervoor hebben ingestemd. 
→ Data volgende ouderraden staan vermeld in de flyer. 
 

2. Activiteiten ouderraad dit schooljaar/werkgroepen 
 

- Sinterklaas: Karen en Lies  

Karen vraag Lies om via Carrefour Herent opnieuw de aankopen te doen. Katrien bekijkt of er hulp 
nodig is vanuit de ouderraad op de dag zelf. Graag ook bedankje voor de Sint en de pieten 
voorzien. Dat durven we andere jaren wel eens vergeten. 
 

- Wafel/truffelverkoop: Katrien en Heleen zullen dit organiseren. Eventueel kan het aanbod wat 
uitgebreid worden (niet enkel wafels en truffels, maar mogelijks ook eens frangipane of carré 
confituurtjes…) 
 

- Schoolfeest: Karen 
Als het terug kan/mag fysiek doorgaan kan het idee voor het schoolfeest van 2020 overgenomen 
worden. Wanneer de tijd daar is doen we nieuwe oproep naar helpende handen voor- en achter de 
schermen. Het schoolfeest is gepland op 4 juni. 
 

- Italiaans restaurant: werkgroep getrokken door Jolien (met overdracht van Marleen) 
Er zal weldra een beslissing gemaakt moeten worden of we al dan niet kiezen voor een Take-Away 
editie of een fysieke editie in de Warot. Het blijft afwachten hoe de coronacijfers het doen. De 
werkgroep achter het Italiaanse restaurant zal wedra terugkoppelen over de beslissing. 
 

- Hibhop: Elke en Isabelle 
 

- Scholenraad: Isabelle met Elke als vervanger. 
 

- Naschoolse activiteiten: Lies en Veerle trokken dit vorig jaar, maar toen is dit niet kunnen 
doorgaan. Katrien vraagt na bij Lies of er voor dit schooljaar al plannen zijn. 
Er is alleszins zeker interesse. Dolores gaf ook alternatieven aan zoals drama, codering, 
programmeren… 
 
 
→ Opmerking van Karolien (penningmeester): Indien er aankopen gedaan worden, mogen de 
rekeningen altijd doorgemaild worden voor de terugbetaling. Je hoeft er niet mee te wachten tot je 
ze haar fysiek kunt overhandigen. 
 

- Tweedehandsbeurs: Karen,Jolien en Veerle willen dit trekken. Er werd afgesproken dit te plannen 
in de lente. 
 

 

VARIA 
 

3. Opvang vuile kledij 
Elke kreeg van verschillende ouders te horen dat zij hun kinderen met een vuile (plas-)broek moesten 
ophalen in de opvang. Het lijkt best dat zij dit eens bespreekt met de Hibhopvertegenwoordigers op 
school. Juf Katrien zal het ook doorgeven aan juf Liesbeth. 
 

4. Inzameling speelgoed 
De vraag werd gesteld of de school niets kan doen rond inzameling van speelgoed voor een goed doel 
rond de kerstperiode. Blijkbaar is juf Joke geëngageerd wat betreft inzamelacties n.a.v. de 
overstromingen in Luik.Juf Katrien hoort of we deze actie kunnen ondersteunen. Als anderen ideëen 
hebben, kunnen deze volgende vergadering besproken worden. 
 

5. Warme maaltijden op school 
Er is vanuit verschillende ouders vraag om de warme maaltijden opnieuw op te starten. Dit is eind 
schooljaar 2019-2020 stopgezet na de eerste lockdown omwille van de coronaperikelen en omdat de 



 

vaste traiteur stopte. De Kraal Winksele was de enige vestiging van De Kraal waar dit aangeboden 
werd, en dit lag vroeger gevoelig. Bovendien vraagt het extra werk, zowel van de leerkrachten als van 
een vrijwilliger die dit moet verdelen en hier ook voor vergoed moet worden. Juf Marleen deed dit 
vroeger, maar zij werkt ondertussen ook als kinderverzorgster in een andere Kraal. Het is dus niet zo 
evident om dit terug in te voeren. Er wordt afgesproken om eerst bij de directie te polsen of dit mogelijk 
zou zijn, en zo ja, om hierrond dan een bevraging bij de ouders te doen. We wachten best tot Stef terug 
is, om eerst bij hem te vragen. 
 

6. Afwezigheid meester Stef 
Meester Stef blijft nog een tijdje afwezig. Karen voorziet een cadeautje (plantje) en zal dit gaan afgeven 
in naam van de ouderraad. Daarboven is zijn moeder komen te overlijden. Katrien stuurt een kaartje in 
naam van de ouderraad.  
 
 

7. Volgende vergadering: dinsdag 16/11 
Opgelet! Online vergadering – Blijvend zolang de coronacijfers niet beteren. 
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