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TERUGBLIK 
 

1. Italiaans Restaurant: 
- Veel vlotter verlopen dit jaar. Goede verspreiding van keuze afhaalmoment. 
- Betalingen verliepen vlot door factuur/betalingsoverzicht per bestelling. 
- Opbrengst: nog te bepalen. 
- 19 bestellingen (geen porties) minder dan vorig jaar. Analyse volgt. 
- Uit alle hoeken positieve feedback op kwaliteit en de porties.  
- Opmerkingen: Soms een kleinere portie tussen, ontbrekende instructies, THT in het verleden. 
(verwisseld met productiedatum) 
- Bedanking voor Marleen op het einde van het schooljaar.  

2. Scholenraad: 
- Interesse in infoavonden? Neen. Te lastig, te moeilijk.  
- Den Doren organiseerde iets rond autoriteit en hoe omgaan met bepaald gedrag. Niet een 
enkelvoudige infoavond.  
- Leekrachten en OR De Schaffelkant hadden een vraag voor de andere scholen: vader- en moederdag: 
voorbereiding. Wat doen we bij gezinssituaties met bijvoorbeeld 2 mama’s, 2 papa’s of een 
éénoudergezin. Leerkrachtenteam is blij dat deze vraag breed opengetrokken wordt in samenspraak 
met de ouders.Het thema werd breed besproken, maar we moeten ons beperken tot de vraag - wat 
doen we met vader- en moederdag? Afschaffen? Behouden? Werken rond een gezinsweek? Steffi De 
Baerdemaeker op scholenraad?  
 

Tegen volgende ouderraad: 
- Ter info: 25 april volgende scholenraad  
- Hoe sta je er zelf tegenover? Ken je iemand in een andere situatie en hoe staan zij er tegenover? 
- En hoe zou de school dit kunnen aanpakken? 
 

VOORUITBLIK 
 

1. Schoolfeest: 
- 21 mei 2022 
- Te bespreken volgende ouderraad 
 

2. 2de handsbeurs 

Ouderraad besprak om dit schooljaar nog een 2de handsbeurs te organiseren met focus op kinderen 
(kledij, speelgoed en babyspullen). Karen krijgt de hulp van An en Jolien. 
 
Tegen volgende ouderraad: 
- Oplijsten workload/draaiboek 
- Datum 
 

 

VARIA 
 

3. Infoavond: 
- Geen actie meer dit schooljaar. 
 

 



 

4. Warme maaltijden: 
Schoolbestuur staat er niet voor te springen. Graag voor eens duidelijk gemaakt dat dit meer werk 
vraagt dan alleen maar opwarmen en uitdelen. (zie vorig verslag). 
Complexer qua hygiëne. Eisen voor cateraar ook altijd groter.  
 

5. Soepdag: 
Soep is ook meer dan enkel een ketel soep opwarmen.  
Vuur moet veilig staan, kommetjes nodig, uitdelen, kuisen indien een kommetje valt, kinderen helpen, 
afwassen,… Eten in de klas. 
Mogelijkheden besproken, maar idee niet realiseerbaar binnen de muren van De Kraal Winksele.  
Even afwachten wat het idee van Sint Jan en Stad Leuven gaat geven. Een Proefproject – subsidies – 
Steun van de gemeente Herent? Warotzaal? 
 

6. Vuile kledij en schoenen 
Speelplaats is ontworpen in samenspraak met ouders om de kinderen te doen bewegen. Voorzie je kind 
dus zeker van speelkledij. Ze kunnen nu eenmaal vuil worden. We voorzien een tekstje voor de ouders 
en laten het doorsturen via Stef. Het nieuwe speelplein opent vanaf volgend schooljaar. 
 

7. Muziekbox 
4.300 euro – Bijdrage van de ouderraad, wafel- en truffelverkoop.  
Suggestiebox van de leerlingenraad: alle kinderen kunnen hierin liedjes aanvragen. 
 

8. Nieuwe inschrijvingen: 
11 kinderen met voorrang (geboortejaar 2020) – 14 open plaatsen vanaf 1 maart. Ook bij juf Joke nog 
enkele plaatsjes vrij. Op www.scholeninvlaanderen.be vind je alle info met hoeveel plaatsen er vrij zijn in 
welke school. Onze school heeft plaats voor 11 volwaardige klassen.  
 

9. Instapklasje: 
Onveilige parking Spar – Mailtje sturen naar alle ouders ondertekend door de ouderraad.  
 

10. Herinnering volgende vergadering – 14/03 
Dinsdag 19/04, maandag 16/05 en dinsdag 14/06. 

 

 -  

 

http://www.scholeninvlaanderen.be/

