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TERUGBLIK 
 
 

VOORUITBLIK 
 

1. Scholenraad: 
Graag toevoegen aan de agenda: ouderbevraging online infosessies. 
 
 

2. Italiaans restaurant 

- Flyerweekend is achter de rug, de website staat online en de eerste inschrijvingen komen binnen.  
- Personen die bestellen krijgen nu een automatische orderbevestiging. 
- Betaalfunctie is jammer genoeg praktisch niet gelukt. Koppeling met particuliere bankrekeningnummer 
kan niet. De ouderraad beschikt ook niet over een ondernemingsnummer als feitelijke vereniging. Dit 
jaar dus nog een overschrijving nodig. 
→ te bekijken tegen volgend jaar 
- Donderdag 13 januari volgende vergadering. 
- Heleen laat mailadres toevoegen aan de website indien er vragen zijn in verband met de geplaatste 
bestelling(en). 

- De zakken om de bestellingen in mee te geven laten we versieren door de kinderen .Graag klaar in de 
week van 21 januari. De papieren zakken liggen in de berging van de ouderraad. Heleen brengt de 
leerkrachten tussentijds op de hoogte over de nodige aantallen. 
- Karen zet de nodige communicatie op Facebook en maakt vanuit de ouderraad een online evenement 
aan. 
 

 

VARIA 
 

3. Infoavond: 
- Moeilijk om inspirerende ‘hot topics’ voor te stellen. Die bovendien in lijn liggen met de visie van de 
school.  
- Bronnen van inspiratie en te bekijken: vereniging oudercomités, gezinsbond. 
- Isabelle zet dit op de agende van de scholenraad. Samenwerking mogelijk. 
- Stef vraagt na bij CLB welke onderwerpen er leven onder de ouders ter inspiratie. 
- Katrien polst bij de leerkrachten. 
 

4. Betaling administratie De Kraal: 
De Kraal Winksele ouderraad moet nog van 2 schooljaren de schooljaarafrekening ontvangen. Stef en 
Karolien gaan opnieuw de conversatie aan om het openstaande saldo te ontvangen. 
 

5. Wafels-en truffels: 
- Mogen de tabbladen gebruikt worden voor de financiële administratie? Ja.  
- Eén kindje stond dubbel in de file wegens dubbele bestelling van de ouders. Ouders reageerde niet 
meer op gestuurde mail. We laten beide bestellingen door voor betaling.  
- Eén kindje heeft producten te weinig gekregen. Laten terugstorten door de ouderraad. Karolien doet 
het nodige met Katrien. 
 

 



 

6. Warme maaltijden op school 
Is dit een optie op onze school? Ouderraad kreeg terug de vraag voor warme maaltijden op school. 
Het schoolbestuur moet dit mee organiseren en kent de kosten die eraan verbonden zijn. Het moet ook 
praktisch haalbaar zijn (personeel, plaats, hygiëne…). Stef vraagt de nodige info op en koppelt terug 
naar de ouderraad.  
 

7. Welkom terug Stef! 
Stef bedankt de ouderraad voor de attentie. De reacties van ouders via mail en de reactie van de 
kinderen op de speelplaats deden hem enorm veel deugd. 
 

8. Herinnering volgende vergadering – 11/01 
Opgelet! Online vergadering – Blijvend zolang de coronacijfers niet beteren. 
Dinsdag 15/02, maandag 14/03, dinsdag 19/04, maandag 16/05 en dinsdag 14/06. 
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