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Verslag ouderraad de krinkel, 19/04/2021 

 

Online via MS Teams 

 
Aanwezig: Directrice Veroniek, juf Sarah, juf Karoline, juf Frony, Jurgen, Peter, Evy, 

Kelly, Mieke en Kristel.  

 
Verontschuldigd: Judith en Stefanie 
 
Verslag: Kristel 
 

1. Verwelkoming Mieke Dhoey 

 

Mama van Victor uit het 2de leerjaar (2B juf Sarah) 

 

2. Aanduiden verslaggever en nieuwe penningmeester voor volgend jaar  

 

Verslaggever: Kristel  

Nieuwe penningmeester: mogelijke kandidaat Judith?  

 

Er wordt ook al gekeken naar een mogelijks nieuwe voorzitter voor het schooljaar 

2022-2023.  Dochter van Jurgen zit nu in het 5 de leerjaar. Mogelijke kandidaat is 

Evy.   

 

3. Goedkeuring vorig verslag 

 

Er zijn geen opmerkingen.  Het verslag mag op de website en Gimme geplaatst 

worden.  Veroniek zal hiervoor zorgen.    

  

4. Voorstelling ouderraad  

 

Kelly heeft een leuke groepsfoto samengesteld.  Mieke en Stefanie moeten nog wel 

een foto doorsturen.  

 

Suggesties en opmerkingen: 

 

Knap gemaakt! 

Het zou leuker zijn als onze namen in de rondjes komen ipv onderaan. 

De kleur groen is zeker OK – warme kleur. 

Nog een rondje met Jij? Toevoegen. 

Logo De Krinkel beter wat groter.  

 

 

Voorlopig ontwerp (na opmerkingen tijdens vergadering): 
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Deze affiche zouden we aan de schoolpoort hangen, maar ook op de website plaatsen.  Op 

de website kunnen we dan een link zetten naar onze eigen mini website.  Dit kan via een 

QR code.   

Op de website komt ook een voorstelling van ons team, waar de ouderraad voor staat, onze 

projecten, vriendenpagina …  We kunnen onze verslagen er ook opzetten.  Kelly heeft hier 

al hard aan gewerkt en vervolledigd dit nog.  

De vriendenpagina heeft tot doel om de missie, visie, het doel en de persoon achter de 

ouderraad beter te leren kennen.   Er is een voorstel om de vragen iets persoonlijker te 

maken want iedereen heeft uiteindelijk toch hetzelfde doel in de ouderraad.  Mijn hobby’s 

zijn,… 

Kelly stuurt een blanco vriendenpagina door om in te vullen.  Zij zal ook een google 

account van de ouderraad aanmaken.  

 

5. Corona maatregelen – update 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten nog steeds een mondmasker dragen op de 

school. 

Er zijn geen aparte speeltijden meer. 

De leerlingen mogen wel terug eten in de refter.  Dit wel per klas.   

Klasgroepen worden nog niet terug gemengd.  Alles wordt per klas gedaan, maar buiten 

wordt er wel gemengd gespeeld.   

Leeruitstappen kunnen georganiseerd worden onder volgende voorwaarden: 

o Per klasgroep 

o Er mag geen gebruik gemaakt worden van het openbaar vervoer  
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o Tot 16/5 al zeker geen uitstappen met overnachting  

o De preventie adviseur moet ook steeds toestemming geven voor de uitstap  

o Ook uitstappen binnen kunnen georganiseerd worden  

Mogelijks worden de sportdagen nog verzet naar een later moment.  

De ruimteklassen voor de leerlingen van het 6de leerjaar gaan niet door, maar er zullen 

andere leuke dingen georganiseerd worden.  

 

6. Logopedie op school  

Er is vraag van ouders om logopedie aan te bieden tijdens de schooluren.  Het is niet altijd 

eenvoudig om dit ’s avonds nog te doen.  Kinderen hebben hobby’s en moeten dan 

misschien een hobby missen, ouders moeten rondrijden voor de hobby’s van de kinderen, 

…  

Antwoord van de directie: 

De Krinkel biedt dit niet aan.  Waarom niet: 

o er is geen lokaal voorhanden – er zijn zelfs al klaslokalen te kort  

o er zijn veel leerlingen die  logopedie volgen (per klas zijn er 4 à 5 kinderen die logo 

volgen) 

o elke ouder wil zijn eigen logopedist 

o school is een neutrale partij en mag geen voorkeur geven  

o kinderen hebben nood aan vrij spel tijdens de pauze  

o de tijd om logo te geven is sowieso beperkt  

o sommige logopedisten zouden te commercieel zijn op de school en te weinig 

kindgericht  

Op het Laar wordt logopedie gegeven tijdens de lesuren, maar dit is eigenlijk niet 

toegestaan.  Het Laar beschrijft dit als een zorgtraject.   

In een school in Melsele wordt dit ook gedaan.  Maar dit is een veel kleinere school.   

De directie beaamt dat het een moeilijk vraagstuk is en dat ze dit zeker meenemen en 

verder bespreken.   

 

7. Trooper actie Cornet 

 

Morgen is er een webinar over deze actie.  Peter en Kristel zullen deze volgen.   

 

Als we 60 bakken bestellen krijgen we per bak van Trooper 10 €.  Dit is een mooie 

actie, waar we zelf niet te veel moeite in moeten steken.   We moeten wel zelf 

instaan voor de verdeling.  Levering is op 1 plaats.  Kan op school of in de garage 

van Peter.   

Bedenking van de directie: beperkt aanbod – alleen bier – geen sappen ofzo. 

 

Voorstel is om de actie Cornet via trooper niet te binden met een schoolactiviteit en 

dit aanbieden op een niet dwingende manier  

 

Wordt vervolgd na het volgen van het webinar. 
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8. Activiteit ouderraad  

 

Het is nog 10 weken school en er komt ook nog een alternatief voor het schoolfeest.  

Morgen is het personeelsvergadering en dan zal dit verder besproken worden.  Dit 

wordt dan uitgewerkt in een werkgroep van leerkrachten.   

 

Ideetjes: 

• Party box 

• Goodiebag 

• Knapzak  

• Kraampje van ouderraad tijdens wandeling  

• …  

Eventueel met link naar filmpjes van voorstellingen van de leerlingen. 

 

De leden van de ouderraad zijn zeker bereidt om te helpen met het schoolfeest.  

Wordt vervolgd…  

 

9. Kasverslag  

 

Er staat 974,55 € op de rekening.   

4,00 € minder dan vorige maand. 

Met Trooper werd er reeds 88,00 € opgehaald. 

 

10. Varia en info van de directie 

 

o Hoe ver staat het met de sponsering van de windroos?  

 

De windroos is reeds geplaatst.  Ann had contacten met de plaatser.  Peter heeft nog 

geen factuur gezien.  School heeft de factuur betaald.  Ze vragen wat de bijdrage 

van de ouderraad is.   

Ouderraad is in snelheid gepakt.  In vorige vergadering werd er gesproken van 

offertes opvragen, maar er werd nog niet beslist hoeveel de ouderraad zou 

bijdragen.  Er was geen deftige communicatie rond.  Dit moet zeker meegenomen 

worden bij volgende beslissingen.   

 

Het plaatsen van de windroos was dringend.  Het was geen optie om dit uit te 

stellen.  Leerkrachten hebben dit nodig om les te kunnen geven.  Noodzaak is de 

reden waarom dit allemaal zo snel gegaan is.   

Beslissing bijdrage door ouderraad ?  Volledig of niet?  

In het kader van school en ouderraad verbinden – ieder 50 %?  

Weinig in kas en dit moet werkbaar blijven  

We zullen zie na Cornet actie hoeveel we dit jaar nog kunnen bijdragen  

 

o Nieuw communicatie middel  
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Er komt een ouderplatform.  Dit zit in laatste testfase.  Facturen komen nu per mail, 

maar zullen dan op het platform komen.   

Er komt via Gimme heel veel informatie binnen, zeker voor ouders met kleuters en 

lagere school kinderen.   

   

Vraag van een ouder: kan er een schoolkrantje gemaakt worden?  Dit is al een 

schooljaar gedaan, maar hier wordt heel veel tijd ingestoken en het zijn steeds 

dezelfde leerlingen die iets schrijven. Is ook heel veel papier gebruik.   

Pagina op Instagram met foto’s?  Hier moet heel hard opgepast worden met 

privacy.  Eigen kanaal op Gimme volgen en dan krijg je de foto’s en berichten uit 

de klas.  Maar er is vraag naar meer, over de hele school.  

 

o Uitnodiging van de vergadering graag ook naar de leerkrachten sturen + 

link teamvergadering 

 

o Fluo is top actie: 

Juf Sarah  heeft de doos met kleine fluo prijzen van de vorige jaren niet vinden.  Ze 

kijkt nog eens op het einde van het schooljaar.   

 

Leerlingen kregen nog geen fluoprijs, maar vragen hier ook niet achter.  Zij zijn al 

blij met hun sticker en kortingskaart voor de dierentuin ; voorstel is om deze te 

verdelen onder de kleinere kinderen en voor de grotere kinderen een ander initiatief 

leuk initiatief te voorzien. - Sarah en Veroniek bekijken de inhoud van de doos. In 

de kelder staat waarschijnlijk nog drank van de ouderraad, deze mag ook zeker nog 

gebruikt worden.  

 

11. Varia van de ouders 

 

Ouderraad zou meer naar buiten moeten komen, Trooper zou veel succesvoller 

kunnen zijn.  Hopelijk kunnen we dit bereiken met de affiche en de mini website.  

 

Doel van Trooper moet wel aangepast worden, want hier staat nog dat wij sparen 

voor een windroos.  Suggesties?  School steunen = neutraal. 

 
Volgende vergadering : 
 
Maandag 17 mei 2021 bij mooi weer buiten op de speelplaats en anders online via 
Teams 
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