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Verslag vergadering ouderraad 30/03/2022 
20u  
Aanwezig: Erika Clauwaert, Leen Vanbrussel, Liesbeth Swings, Stephanie Claerhout, Carolien 
Van Noten, Elvira Knaepen, Bart Gardeyn, Ruben Smits, Sandrina von Winckelmann, Annelies 
Vansantvoet, Kobe Jansseune. 

Verontschuldigd: Noor Vervoort, Bart Vanbroekhoven, Heidi Segers, Griet Degelin, Els Sablon, 
Geneviève Petit, Jozefien Hermy, Sofie Cleeren, Lise Dehouwer, Annelies Kloet, Laura Jacobs. 

 

1. Feedback Hib-hop adviesraad 17/02 
• Op 1/01/2022 werd een kwaliteitslabel voor de kleuteropvang toegekend aan Hib-

hop Wildemanspark.  
• De Hib-hop wil werken aan een vernieuwd spelaanbod voor de voor-en naschoolse 

opvang. De activiteiten moeten geschikt zijn voor een grote groep kinderen van 
verschillende leeftijden. Bovendien moet men er rekening mee houden dat niet 
alle kinderen even lang in de opvang blijven. Daarnaast zal de huiswerkklas nog 
steeds georganiseerd worden. Ideeën zijn welkom en mogen doorgegeven worden 
aan Jozefien/Noor tegen 1/06.  

• De financiering van de voor-en naschoolse opvang bestaat voor 60 % uit 
overheidssubsidies en 40% uit gezinsbijdragen.  

• Elk schooljaar vindt er een indexatie van de gezinsbijdragen plaats o.b.v. de 
consumptieprijsindex van de maand april.  

• Er is een sociaal tarief en een gezinskorting voor gelijktijdige opvang vanaf 2 
kinderen.  

• Er werd een overzicht van de evolutie van de gezinsbijdragen per schooljaar 
gegeven.  

• De opvang op een schoolvrije dag bestaat uit een mix van vrij spel en een vrij te 
bepalen spelaanbod van de begeleiders.  

• Volgend overleg vind plaats op 9/06.  

 

2. Activiteiten:  
• Sprookjestocht 2/04 

• +/- 100 inschrijvingen. 
• Er is een wandeling in de omgeving van de Mollekensberg met een 9-tal 

stopplaatsen.  
•  Voor de betaling van bonnetjes en drankkaarten zal gewerkt worden met 

een QR-code, gelinkt aan de schoolrekening van de Kraal Schaffelkant. Er 
wordt gevraagd aan de organisatoren om het aantal verkochte bonnetjes 
te registreren.  
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• Op school zullen een aantal dranken en croque monsieurs worden 
verkocht.  

• Koffiemoment op dinsdag 19/04 
• Wie: Liesbeth. Er wordt nagegaan of Griet zich eventueel ook kan 

vrijmaken.  
• Aangezien een aantal instapmomenten kort na elkaar komen, is het 

eventueel zinvol om deze ouders gezamenlijk uit te nodigen in één 
koffiemoment.  

• Schaffel Walk & Run 24/04 
• Het aantal inschrijvingen blijft (voorlopig) beperkt. Mogelijke oorzaken 

hiervoor kunnen zijn: groot aanbod van diverse activiteiten op deze dag, 
kort na de sprookjestocht, het aantal deelnemers kan van jaar tot jaar 
sterk fluctueren (cf. 1-mei wandeling), ….  

• Voorstel om een extra mailing te doen na de Paasvakantie. 
• Hierdoor is het moeilijk om de bestelling van eten en drank door te geven 

op 1/04.  
• Kraalkalender 

• Wie: dit schooljaar Ruben, volgend schooljaar Annelies Kloet.  
• Er wordt nagegaan of juf Eline terug bereid is om de foto’s voor de 

Kraalkalender te nemen. Waarvoor alvast onze oprechte dank! 
• Nog te bepalen:  

• foto’s per klas of per maand waarin de kinderen verjaren. Bemerk 
dat het nemen van foto’s per maand waarin de kinderen verjaren 
tijdrovender en intensiever (meer vrijwilligers nodig) is. Bovendien 
worden klassen meermaals gestoord die dag. 

• Tijdstip. Dit kan eventueel nog in de maand mei plaats vinden. 
• Thema.  

• Voorstel om te werken met een formulier waarop de bestelling kan 
doorgegeven worden en waarop de goedkeuring voor publicatie (cf. 
GDPR-reglementering) gevraagd wordt. 

• Op de laatste scholenraad d.d. 20/06 worden de vrije dagen en 
pedagogische studiedagen bepaald. Pas daarna kan de kalender definitief 
afgewerkt worden.  

• De layout van de kalender gebeurt in Publisher. Wie heeft dit programma 
om Ruben hiermee verder te helpen?  

 
3. Brede school:  

• Dit is een Initiatief van de gemeente Herent voor de Herentse basisscholen. Zie 
website: Brede school - Gemeente Herent 

• Dit betreft info over lesgevers en activiteiten m.b.t. naschoolse activiteiten. 
• Via een subsidie wil de gemeente alle basisscholen stimuleren om laagdrempelige 

naschoolse activiteiten aan te beiden voor leerlingen eventueel i.s.m. externe 
partners. Zowel voor sportactiviteiten als andere activiteiten. 

https://www.herent.be/bredeschool
https://www.herent.be/bredeschool
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• Michiel Goethals wenst niet langer deel te nemen aan deze vergaderingen. 
Liesbeth zal Michiel vervangen.  
 

4. Naschoolse activiteiten  
• Momenteel is er een aanbod van Sporty en dans voor kleuters.  
• Enkele ideeën voor de toekomst: clicks, lego, playmobil, toneel,… Andere nieuwe 

ideeën zijn steeds welkom.  
 

5. Varia 
• Schermtijd tijdens de middagpauze 

o De schermtijd tijdens de middagpauze is zeer beperkt (+/-10 min). Het geeft 
de kinderen de mogelijkheid om even tot rust te komen in de klas.  

o Gezien de beperkte capaciteit op school, blijven de kinderen in de klas eten. 
Bovendien verloopt het eten in een kleine groep veel rustiger dan in een 
grote refter.  

o Ouders met vragen hieromtrent kunnen steeds terecht bij de 
klasleerkracht.  

• Zwemmen:  
o De Herentse scholen zijn (voorlopig, in afwachting van een zwembad in 

Herent) afhankelijk van de capaciteit van de zwembaden in Leuven. 
Bovendien krijgen de Leuvense scholen voorrang.  

o Door de corona-pandemie konden niet alle zwemlessen plaats vinden.  
o Vanaf volgend schooljaar krijgt het 1ste , 2de en 3de leerjaar terug om de 2 

weken zwemles.  
• Aangezien de turnzaal van de Kraal Schaffelkant wegens renovatiewerken niet 

beschikbaar is voor de organisatie van de Casino Royale d.d. 22/10 wordt nagegaan 
of de Kraalschuur eventueel hiervoor kan gebruikt worden.  

• Stephanie wenst volgend schooljaar niet langer lid te zijn van de ouderraad. Wie 
wil zich engageren om Liesbeth in haar taken als voorzitter te ondersteunen? 

• Volgende vergadering woensdag 1/06/2022 om 20u 
 


