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Verslag vergadering ouderraad 16/02/2022 
20u  
Aanwezig: Erika Clauwaert, Leen Vanbrussel, Liesbeth Swings, Stephanie Claerhout, Carolien 
Van Noten, Elvira Knaepen, Griet Degelin, Bart Gardeyn, Els Sablon, en Ruben Smits. 

Verontschuldigd: Sandrina von Winckelmann, Bart Vanbroekhoven, Jozefien Hermy, Heidi 
Segers, Annelies Kloet, Noor Vervoort, Evy van Lierde, Laura Jacobs, Sofie Cleeren, Lise 
Dehouwer, Geneviève Petit, Natalie Caspari, Annelies Vansantvoet, Kobe Jansseune. 

1. Feedback scholenraad:  
• Op vraag van de scholenraad wordt aan de ouderraden van de verschillende 

vestigingen van de Kraal gevraagd hoe we in de toekomst willen omgaan met 
Vader- en Moederdag.  

• In tijden van diversiteit en inclusie is het eventueel werken met een 
“ouderdag” een mogelijke oplossing voor de verschillende gezinssituaties 
waarin kinderen zich bevinden. Een ouderdag is een dag waarop alle 
ouders gevierd worden i.p.v. een aparte Vader- en Moederdag. De term 
ouderdag is dan ook inclusiever dan Vader- en Moederdag.  

• Eventueel een datum te bepalen tussen de officiële Vader- en 
Moederdag, waarbij de kinderen slechts 1 attentie maken voor hun 
ouder(s). 

• Pro’s en contra’s werden besproken.  
• Enkel wanneer alle vestigingen zich kunnen vinden in deze aanpassing, 

zal deze wijziging worden doorgevoerd.  
• Er is een nieuw platform “Naar school in Vlaanderen” . Op deze website kun je 

ontdekken welke scholen nog vrije plaatsen beschikbaar hebben.  
• Renovatie van de turnzaal op de Kraal Schaffelkant: start van de werken is voorzien 

in de Paasvakantie. 
• De maximumfactuur stijgt met 5€. Dit budget gaat vnl. naar de ridderklassen van 

de 2de graad.  
2. Hib-hop adviesraad: agendapunten voor volgende vergadering? 

• Prijzen:  
• De eenheidsprijs voor de naschoolse opvang in Herent is hoger dan die in 

Leuven. Bovendien zijn de prijzen in Leuven incl. naschoolse activiteiten. 
Dit is niet het geval voor de Hib hop in Herent. De naschoolse activiteiten 
worden georganiseerd door de ouderraad en worden apart aangerekend.  

• In Leuven gebeurt de aanrekening per ingewonnen kwartier i.p.v. halfuur 
 

3. Feedback vergadering School- en wijkfeest 
• Ideeën voor activiteiten voor de lagere schoolkinderen zijn nog steeds welkom. 
• Er is enkel nog een optreden voor de kleuters en kinderen uit de 1ste graad van de 

lagere school. Er zal een podium op de speelplaats geplaatst worden. 

https://www.naarschoolinvlaanderen.be/
https://www.naarschoolinvlaanderen.be/
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• De sponsors van het school-en wijkfeest zijn niet dezelfde sponsors als de sponsors 
van Casino Royale. De lijst van sponsors Casino Royale wordt doorgegeven aan Els.  

• Te plaatsen in Whatsapp van de ouderraad (to do: Liesbeth):  
• Hulp bij het maken van cadeautjes voor op het schoolfeest: Dit kan op 

verschillende momenten gebeuren. Dit is werk die nu reeds kan plaats 
vinden.  

• Wie wil er verantwoordelijke worden van de drank voor school-en 
wijkfeest? Danny zal nog een laatste keer meehelpen op het school-en 
wijkfeest van dit schooljaar.  

• Men is nog op zoek naar tombola prijzen. 
• Er komt een frietkraam. Dit is nieuw t.o.v. voorgaande jaren. De overige eet-en 

drankmogelijkheden blijven dezelfde. 
 

4. Activiteiten:  
• Er wordt een email uitgestuurd door de ouderraad naar alle ouders met de data 

van de komende activiteiten georganiseerd door het school en de ouderraad.  
• Sprookjestocht 2/04 
• Schaffel Walk & Run 24/04 
• School-en Wijkfeest 25/06 

• Koffiemoment 10/01 en 7/03 
• Geen koffiemoment op 1/02 aangezien er weinig instappers waren. Deze 

ouders worden mee uitgenodigd op het koffiemoment van 7/03. 
• Sprookjestocht 2/04. Eventueel combineren met voorstelling van de ouderraad.  
• Schaffel Walk&Run 24/04 

• Op 24/04 heeft men een 3 à 4 tal personen nodig om mee te helpen. Er 
zijn ook enkele leerkrachten beschikbaar.  

• Er komt een apart tijdstip voor vertrek voor de lopers van de 5 km, 10 km 
en de 10 miles.  

• Er zullen pannenkoeken verkocht worden. 
• Opmerking: op zondag 24/04 in de namiddag keren de scouts terug van 

hun weekend. 
• Casino Royale (Bart, Liesbeth, Leen, Kobe, Els Carmen, Christophe Cumps, Klaartje 

Smeets) 
• Nieuwe datum? Nog nader te bepalen. Ergens in oktober 2022 

• Kraalkalender 
• Wie? Dit schooljaar Ruben. Annelies Kloet wil dit eventueel volgend 

schooljaar opnemen. 
• Er wordt een overleg met Leen ingepland i.v.m. overdracht opmaak 

kalenders  (opmaak, bestellingen, drukker,..) 
• De foto’s worden gemaakt door de leerkrachten. Waarvoor dank. 
• Goedkeuring vragen als kind op kalender mag staan i.h.k.v. de GDPR-

reglementering Dit kan eventueel gecombineerd worden met het 
bestelformulier.  
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• Doel: kalenders worden uitgedeeld op het einde van dit schooljaar ofwel 
bij het begin van het nieuwe schooljaar (afhankelijk of alle vrije dagen en 
pedagogische studiedagen reeds gekend zijn en goedgekeurd door de 
scholenraad). 

 
5. Idee: gekleurde bank op speelplaats voor kinderen die zich eenzaam voelen of niemand 

hebben om mee te spelen.  
• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2093712130781988&id=111437

7065382171 
• De leerkrachten zullen dit voorstel verder intern bekijken.  

 

6. Verkeersveiligheid 
• In oktober 2021 vond een overleg plaats tussen het school, enkele ouders en een 

ambtenaar van de dienst mobiliteit van de gemeente. 
• In november 2021 en januari 2022 kwamen enkele agenten en een ambtenaar van 

de dienst mobiliteit ter plaatse om de verkeerssituatie te observeren. 
• De schilderwerken van de belijning wordt voorzien in de lente/zomer van 2022. 
• Op 9/03 kwam het voorstel om een aantal parkeerplaatsen te schrappen en een 

belijning te voorzien voor de fietsenparking. 
• Voorstellen op langere termijn: kiss & ride,.. 

 

7. Financiële ondersteuning door de ouderraad 
• Picatypen 
• Extra werkingsbudget voor de leerkrachten 
• Sponsoring voor stof gordijnen in de Maggy shelters  

 
 

8. Varia 
• Op de Trooper account wordt momenteel de tuintafels als doel vermeld. Dit mag 

gewijzigd worden in een algemenere formulering bv. ten voordele van de werking 
van de basisschool “De Kraal Schaffelkant”.  

• Toezicht op vrijdag 25/03 (Carnaval) van 8u20 tot 8u35 door enkele ouders (4): 
Leen, Liesbeth, Stephanie en Sandrina. 

• Hoe is de  mentale gezondheid van de kinderen na 2 jaar corona? Er zijn geen grote 
problemen gekend. Eventueel kunnen ouders met elkaar van gedachten wisselen 
op een volgende bijeenkomst van de ouderraad/school. 

• Volgende vergadering woensdag 30/03/2022 om 20u 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2093712130781988&id=1114377065382171
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2093712130781988&id=1114377065382171

