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TERUGBLIK 
 

1. Hib Hop vergadering 17/02 – verslag ontvangen via Elke. 
 

- Corona: na krokusvakantie worden zo goed als alle maatregelen afgeschaft buiten de mondmaskers 
volwassenen ( = begeleiders en ouders). Huiswerkklasjes worden terug ingericht. Opgelet: 
voorzichtigheid blijft de regel dus veel buitenspel (aangepaste kledij), splitsen kleuters/lager 
onderwijs,... enzovoort. 

- Krokusvakantie: 1 bubbel. Thema ‘ Kriebelen met bloemen en beestjes’ 
- Decreet buitenschoolse opvang en activiteiten dwz samenwerking tussen verschillende actoren die 

met jongeren samen werken. Dit houdt in dat er bepaalde voorwaarden worden voldaan zoals 
inclusie voor iedereen, betaalbaar, “warm nest’ voor iedereen en dit in een pedagogisch kader. 

- Oproep: ideeën van ouders en ouderraden voor spel in naschoolse opvang. (opgelet: voor iedereen 
toegankelijk, doenbaar voor begeleiding, ophaalmoment kinderen) 
o Scouts? 
o Sporty? 
o Vzw? 
o Spellen uitlenen Herent? 

- Oproep 2: IGO en Hib Hop & speelplein zoeken begeleiders, jobstudenten, stagiaires, vrijwilligers,… 
 
Bij vragen best Elke rechtstreeks contacteren. 

 
 

VOORUITBLIK 
 

1. Schoolfeest: 
- Schoolfeest gaat door op 21 mei 2022. 
- Thema Kraafestival – samen vieren dat we terug bij elkaar kunnen zijn. 
- Met volksspelen en springkastelen. 
- Met eetkraampjes van 15u tot 18u. 
- Optreden kinderen om 15.30u. 
- Stef contacteert steucomité met vraag voor tappers. 
- Werkgroep komt samen om de eetkraampje te bekijken. (idee voor hamburgers/Kraalburger, wafels, 
pannenkoeken, chili sin en con carne, smoutebollen via Nadine, frietjes…). Haalbaarheid bekijken en de 
hoeveelheid helpende handen.  
- Posters is in opmaak door Karen in samenspraak met juf Anne. 
- Ouderraad geeft akkoord om de kosten voor 2 springkastelen te betalen. 
- Karen voegt Dolores toe aan de werkgroep. Indien er nog mensen willen aansluiten, graag een seintje 
aan Karen. 
 

2. 2de handsbeurs 

- Voorstel voor zaterdag 30 april 2022 van 10u tot 14u. 

- Enkel kinder- en babyspullen welkom. (speelgoed, kledij, verzorgingsmaterialen,…) 

- Opzetten vanaf 9u. Vanaf 9u zal ook de poort aan De Spar openen om te lossen. Vanaf 14u gaat de 
poort terug open om te laden tijdens de afbraak. 

- Vooraf inschrijving per lopende meter (€3/meter). 

 



 

- Alles gaat buiten door, ouderraad voorziet drankstand aan de deur van de vide. Vragen via Lies om 
beperkte aankoop te doen bij Carrefour en overschot terug te brengen. 

- Werkgroep gaat de hoeveelheid meter nog opmeten. 

- Idealiter tafels voorzien om de standen op voorhand klaar te zetten en te bepalen. 

- Speelhoek gaan we niet voorzien. Er is buiten voldoende speelruimte. 

- Goed doel te bekijken (mogelijkheid om niet verkochte artikelen te schenken aan bijvoorbeeld 
Roemenië). 
 

 

VARIA 
 

3. Vraag De Kraal Centrum voor medewerking Kraalfuif: 

- Vrijdag 6 mei 2022 

- De Kraal centrum organiseert elk jaar een fuif. Doen wij ook mee? 

- Idee heel leuk, maar gezien de hoeveelheid activiteiten in mei lijkt het ons een slechte timing. 
 

4. Schoolfotograaf: 
- Schoolfotograaf komt langs op 31 maart. 
 

5. Oriëntatie 1e middelbaar: 
- Komen er terug kinderen die vorig jaar de overstap maakte dit jaar terug hun verhaal delen met de 
kinderen uit het 6e leerjaar? 
- Stef vraagt het na. Was vroeger op een studiedag van de kinderen in het 1e middelbaar. 
 

6. Onthaaldag instapklas: 
Leerkrachten bekijken de mogelijkheden om terug een kijkdag te organiseren. 
 

7. Ouderraad : 
- Online en fysieke ouderraad combineren. Het zou fijn zijn elkaar terug meer fysiek te zien, maar 
mogelijkheid behouden om ook online aan te sluiten. 
- Op voorhand rondvraag wie fysiek aanwezig zal zijn. 
 

8. Vader- en moederdag: 
- Wat met gezinnen in een niet-traditionele gezinssamenstelling? 
 
- Kleuters: week rond het gezin en knutselen. De kinderen zelf de keuze laten aan wie ze de cadeautjes 
of een extra cadeautje willen geven. Liever werken rond een talentenjacht of wandeling met ouders,… 
- Leerjaren: geen expliciete dag voor mama’s of papa’s maar werken rond het thema en bredere kijk 
geven. 
 

9. Communie kinderen 
Voorbereiding gebeurd buiten de school. Liedjes aanleren. Communicatie met de parochie gebeurd via 
de school. 
 

10. Visie De Kraal 2025 

- Brainstorm rond verschillende thema’s: groei, leerlingen De Kraal, infrastructuur, inclusie en 
diversiteit, duurzaamheid en mobiliteit, eigen thema’s.  

- Wat hebben onze kinderen nodige voor een future proof onderwijs.  

- Samen met directie, lokale gemeenschappen en ouders (2 à 3 mensen per ouderraad worden 
gevraagd deel te nemen). Katrien en Veerle sluiten aan bij Isabelle.  

- 28 maart De Kraal Centrum. 
 
 

11. Herinnering volgende vergadering – 19/04 
maandag 16/05 en dinsdag 14/06. 
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