
1 
 

Verslag vergadering ouderraad 1/06/2022 
20u  
Aanwezig: Erika Clauwaert, Leen Vanbrussel, Liesbeth Swings, Stephanie Claerhout, Carolien 
Van Noten, Ruben Smits, Annelies Vansantvoet, Noor Vervoort, Bart Vanbroekhoven, Els 
Sablon, Jozefien Hermy. 

Verontschuldigd: Griet Degelin, Bart Gardeyn, Lise Dehouwer, Sandrina von Winckelmann, 
Kobe Jansseune, Geneviève Petit, Sofie Cleeren, Annelies Kloet, Laura Jacobs, Elvira Knaepen, 
Heidi Segers, 

 

1. Feedback scholenraad  25/04 
• Op vraag van de scholenraad werd aan de ouderraden van de verschillende 

vestigingen van de Kraal gevraagd hoe we in de toekomst willen omgaan met 
Vader- en Moederdag. Voorlopig is er nog onvoldoende draagvlak om Vader-en 
Moederdag te wijzigen in de Kraal Schaffelkant.  

• Men wil de participatiegraad bij het schoolgebeuren van moeilijk te bereiken 
ouders verhogen. Enkele suggesties: bvb. werken met ambassadeurs van een 
bepaalde groep, een informeel moment organiseren,…;  

• Bespreking van de lopende en toekomstige bouwprojecten op de verschillende 
vestigingen van de Kraal; 

• Zwemmen:  
• 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.  

• Vanaf volgend schooljaar zijn er zwemlessen voor het 2de , 3de en 4de 
leerjaar en enkele initiatielessen voor het 1ste leerjaar.  

• Digisprong1 in het basisonderwijs: vanaf volgend schooljaar krijgen alle leerlingen 
van het 5de en het 6de leerjaar een laptop. Men heeft gekozen voor een 
chromebook.  

• Er kunnen thema’s voor bespreking op de scholenraad worden doorgegeven. 
 

2. Financieel 
• De school vraagt sponsoring voor de gompennen en vullingen.  

• Er wordt nagegaan welk bedrag de ouderraad jaarlijks kan sponsoren, 
naast de projectweek en picatypen.  

 
1 De Vlaamse Minister van onderwijs wil met de “Digisprong” een inhaalbeweging maken op vlak van digitalisering van leren en 
lesgeven in het leerplichtonderwijs. De middelen van de digisprong zijn gericht op volgende speerpunten: een toekomstgerichte 
en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs, een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-
schoolbeleid, ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders, aangepaste digitale leermiddelen, een kennis- en adviescentrum 
‘digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld. 
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•  Bij de organisatie van activiteiten georganiseerd door het school en/of 
ouderraad kan expliciet vermeld worden dat de opbrengst naar 
bvb.“gompennen” gaat. Een concreet doel werkt overtuigender. 

3. Activiteiten:  
• Koffiemoment voor de ouders van instappers. Dit initiatief wordt goed onthaald 

door zowel ouders als directie. Dit wordt dan ook verdergezet volgend schooljaar. 
• Nieuw idee: een informeel moment met chips en drankjes organiseren gekoppeld 

aan de klasavond/infomoment. Op deze manier wordt gehoopt om alle ouders te 
kunnen samenbrengen, ook de moeilijk te bereiken ouders. 

• Feedback Sprookjestocht en Schaffel Walk & Run (SWR)  
• SWR:  

• Afrekening via schoolfactuur van de maand juni; 
• Opmerking naar volgend schooljaar toe: naam kind vermelden bij 

de inschrijving zodat de aanrekening op de schoolfactuur vlotter kan 
verlopen; 

• Annelies (V.) geeft het bedrag van de inkomsten door aan Els; 
• Voorstel om een wandeling te organiseren op een andere locatie. (bvb. 

andere vestiging van de Kraal); 
• Men probeert om volgend schooljaar de activiteiten georganiseerd door 

school-en ouderraad voldoende te spreiden over het schooljaar. (cf. 
Excel). 

• Kraalkalender 
• klasfoto’s worden de komende weken gemaakt door de leerkrachten. 

Waarvoor dank;  
• Aangezien de data van de vrije dagen en pedagogische studiedagen pas 

gekend zijn op de laatste scholenraad in juni, is het niet haalbaar om de 
kalender te finaliseren voor het einde van het schooljaar;  

• Men streeft ernaar om de kalender uit te delen op de open schoolavond;  
• Men voorziet enkele extra exemplaren voor de verkoop aan ouders van 

nieuwe leerlingen vnl. instappers (+/-50 extra)  
• Datum Casino Royale eind januari 2023 
• School-en wijkfeest 25/06 

• Er hebben zich reeds verschillende helpers aangeboden. Extra hulp is nog 
steeds welkom;  

• Liesbeth doet nog een warme oproep voor extra helpers in de WhatsApp 
groep van de ouderraad; 

• Men is nog op zoek naar leden van de ouderraad die de rol van 
coördinator i.s.m. een leerkracht willen opnemen. (cf. email Els d.d. 7/06) 

• Het school nodigt oud-leerlingen uit om eventueel mee te helpen; 
• Voor de opbouw op vrijdagavond wordt er hulp van ouders gevraagd die 

hier ervaring mee hebben; 
• Te bekijken tent voor toog. Ruben neemt contact op met Guido; 
• Glittertattoo ’s (Annelies V.) en eventueel schminken (leerkracht?) ;  
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• Betaling via payconiq voor de bonnetjes.  
• Maken van turnzakken 1ste leerjaar 

• Aantal? 40 + 10 extra 
• Wie? Annelies V. Leden die interesse hebben om mee te helpen met 

Annelies V. zijn steeds welkom (naaien, knippen, touw insteken,…).  
• Grootte is OK 

• Inzamelen oude turnkledij?  
• Oproep om oude turnkledij binnen te brengen 
• Deze wordt aan een democratische prijs verkocht op de open school 

avond (dinsdag 30/08 van 17u-19u). 
 

4. Infomoment fietsvaardigheid en duurzame verplaatsingen 
• Online infomoment georganiseerd door de provincie Vlaams Brabant.  
• In deze vergadering kwamen volgende thema’s aan bod: de organisatie van 

fietsverplaatsingen met school, enkele voorbeelden van projecten gerealiseerd 
met subsidies van de provincie. (cf. opname) 

 
5. Varia 

• Voorstel vergaderingen volgend schooljaar:  
o woensdag 14/09/2022 om 20u 
o woensdag 16/11/2022 om 20u 
o woensdag 25/01/2023 om 20u 
o woensdag 29/03/2023 om 20u 
o woensdag 31/05/2023 om 20u 
o eventueel nog vergadering ter voorbereiding open schoolavond 

 


