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1. Goedkeuring verslag vorige ouderraad oktober 2021 
- Turnkledij– 2de handsverkoop einde schooljaar – Juf Els bespreekt het met de andere leerkrachten en 
komt hierop terug. 
- Puntje toevoegen over het aantal leerlingen in het eerste leerjaar. (Kan groeien tot 50 leerlingen – 2 
voltallige klassen) 

 
 

VOORUITBLIK 
 

1. Sinterklaas: 
Aankopen zijn besteld bij Carrefour Herent. Lies zal de zakjes vullen en tijdig bezorgen aan de school. 
Er zal ook een bedankje voorzien worden voor de Sint en pieten. 
→ Jus Els vraagt na welke attentie er in de smaak zou vallen. 
 

2. Wafel- en truffelverkoop: 
Heleen en Katrien hebben de actie opnieuw besproken en de communicatie verzorgd. Er zal terug een 
assortiment aan wafeltjes, truffels en studentenhaver voorzien worden. Nieuw! Frangipannetjes, Carré 
Confituurtjes en een mixdoos. Brieven (en herinnering) worden via mail doorgestuurd.  Er wordt aan de 
ouders gevraagd om een Google form in te vullen om te bestellen. Verdeling van de dozen zal gebeuren 
in de week voor Kerstmis. Klaarzetten de zaterdag ervoor. 
 
Feedback: 
- In de mixdoos zit alles apart verpakt. Besloten om het toch op te nemen in het assortiment. 
- Prijzen: ongeveer 3 euro marge per doos (dubbel van de aankoopprijs). 
 
→ Juf Els vraagt na waarvoor de opbrengst van de verkoop kan dienen / idee: muziekinstallatie/box voor 
op de speelplaats. Navragen bij Kris Haesaert. 
 
 

3. Italiaans Restaurant: 
Eind november eerste vergadering. Beslissing is genomen om er terug een take-away editie van te 
maken. Enige vraag momenteel: gaan we het qua aanbod helemaal Italiaans houden of opentrekken 
naar andere gerechten?  
 
Offerte opgevraagd bij The Catering Company in Boortmeerbeek gezien de goede samenwerking en de 
feedback over de kwaliteit.  
 

4. Naschoolse activiteiten: 
Lies ziet het niet meer zitten om de werkgroep te trekken, maar informeert alvast nog bij de persoon die 
naschoolse activiteiten organiseert voor alle scholen van De Kraal. 
 
Feedback: 
- Misschien niet de beste tijd om naschoolse activiteiten te organiseren gezien Corona. 
- Veerle wilt wel graag helpen, maar is het relevant om het voor dit schooljaar nog te doen? Liever de 
nodige voorbereiding treffen om er direct mee te starten begin schooljaar 2022-2023. 
 

 

VARIA 
 

5. Sponsoring: 
Jan vraagt naar bewijs van sponsoring en de prijzen gezien Belfius in Veltem-Beisem is gesloten. Dan 
kan het navraag doen in het filiaal in Herent. Jolien stuurt de nodige info door naar Jan. 

 



 

6. Financiën: 
Karolien is een tijdje afwezig, maar Katrien heeft ook een volmacht over de rekening, Katrien kan tijdelijk 
kosten terugbetalen mochten die er zijn. 

7. Een dankjewel aan het hele team van leerkrachten: 
Dankjewel voor de manier waarop jullie de huidige situatie en coronacrisis aanpakken. Het lijkt ons niet 
evident. DIKKE MERCI! 

8. Volgende vergadering: maandag 13/12 
Opgelet! Online vergadering – Blijvend zolang de coronacijfers niet beteren. 
Noteren in de agenda: dinsdag 11/01, dinsdag 15/02, maandag 14/03, dinsdag 19/04, maandag 16/05 
en dinsdag 14/06. 
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