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Verslag Ouderraad De Krinkel, maandag 20 september 2021 om 19h30 

 

Leraarskamer - Schoolstraat 32-34, 2070 Zwijndrecht 

 

 

Aanwezig: Stefanie, Karolien, Sarah, Veroniek, Bart, Jurgen, Peter, Kristel, Kelly  

Afwezig: - 

Wie is er uit de ouderraad: Evy & Judith 

 

 

Agendapunten 
1. Verwelkoming nieuwe leden 

● Bart, een ervaren rot. Stapte over van de ouderraad bij de kleuters naar die van de lagere 

school. 

Kids zitten bij Juf Kim & Juf Daaike. 

Zijn engagement is om er toch 6 sprankelende jaren van te maken. 

⇨ @ Bart, stuur jij een foto door? Dan past Kelly ze aan. 

 

● Mieke, wil graag deelnemen aan de ouderraad als er een duidelijke visie is. Daarnaast vindt 

ze constructief meedenken een must dat gegarandeerd moet worden. 

⇨ @ Jurgen, stuurt haar een mailtje met onze visie in beeld (affiche)  

 

⇨ @ Kelly, affiche aanpassen en posten op facebook! 

 

 

 
2. Evaluatie standje infoavonden 

De reacties waren zeer positief en leuk. Niemand kon ontsnappen en stonden zelfs bij de start al te 

draaien.  

Foto’s werkten wel, dus een succes om mee te nemen naar volgende standen. 

De ouders kregen iets en sommige vroegen of ze niets moesten betalen.  

 

Het doel was om iets te geven en de Fanta was een fantastisch idee! 

 

Er waren 231 stemmen uitgebracht en de meesten stemden  op de kerstmarkt (146 stemmen). De 

fuif strandde op de tweede plaats (57 stemmen) en de koekjes kende een laatste plaats (28 

stemmen) 

 

Nog 19 stemmen van 3C bleven uit. De ouderavond gaat door op 30/9. 

  

Puntje voor volgende keer. De derde graad misten we enkele ouders door de individuele 

oudercontacten. Hoe lossen we dit in de toekomst op?  

 
3. Vertegenwoordiging schoolraad 

Evy zit als oudervertegenwoordiging in de schoolraad. Het is niet nodig dat dit iemand uitsluitend van 

de ouderraad moet zijn, maar iedereen is welkom.  
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De data voor schooljaar 2021-2022: 13/10, 8/2 en 27/5. 

Als er nog iemand wil deelnemen, mag zich steeds aanmelden bij de directie. 

 
4. Agenda nieuw schooljaar + organisatie van activiteiten 

Kerstmarkt: 

● Datum: 17/12/2020 

● Werkgroep: Kristel, Stefanie, Kelly en Sarah 

● Extra helpers: De lijst aanschrijven van ouders die zich op de ouderavond inschreven 

 

● Ideeën: 
o Fakkeltocht 
o Optreden van het saxofoonorkest (Leen en Jurgen) 
o Drummen (De Rode Neuzen) 
o Oud-leerlingen laten tappen (mag dit?) 
o Iets voorzien qua avondeten (vb. hotdogs, spekpatatjes, …) 
o Pannenkoeken en poffertjes 
o Jenever/ gluhweinbar 
o Kerstman 
o Kerstmutsen verkopen 
o Kerstquiz? 
o Houten barakjes 

▪ Warmste week 3 

▪ Jenever/ gluhwein 1 

▪ Pannenkoeken/ poffertjes 1 

▪ Hotdogs/ spekpatat 1 

▪ Gemaakte dingen 3 

▪ Geldkraampje 1 
o Een meter jenever? 
o Kerststal uitbeelden 
o Moossbardansfuif? 
o Programma/ line up maken 

 

● Musthaves: 
o Met kinderen 
o Marktje ipv bar 
o In combo met de warmste week van het 6de leerjaar 
o De leerkrachten/ kinderen vragen om kerststukjes te maken of iets te organiseren op de 

kerstbar (vb. koor of klein stukje van de musical als teaser). Zij bepalen wat en hoe. Deadline: voor 

herfstvakantie laten weten aan leerkrachtenteam. 
o Cava/ rosé om te drinken 

 

 

Fluoactie:  

● Datum: herfst tot krokus 2022 

● Werkgroep: Kristel en ? 

● Volgende vergadering stemmen we gezamenlijk af naargelang de kosten van de verschillende 

zaken. Iedereen kent de stand van de rekening. 

● Ideeën: 
o Iets fluo geven of een koekje? 
o Fluo-armbanden, sticker, … 

▪ @ Kristel vraagt prijzen na 

▪ @ Veroniek vraagt ook bij connecties. 

 

● Musthaves: 
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o Het moet een stimulans zijn, dus richtdatum november december 
o Volgende vergadering terugkoppeling met ouderraad. 

 

 

 

 

Quiz 

● Datum: 12/3 of 19/3/2022 (afhankelijk van de tweedehandsbeurs van de gezinsbond) 

● Werkgroep: Bart, Jurgen en Peter 

● Extra helpers: De lijst aanschrijven van ouders die zich op de ouderavond inschreven 

 

● To do: 
o @ Jurgen, stuurt een mail naar gert.vanderheyden53@gmail.com om de datum van beurs te 

weten. Eens de datum effectief is, sturen we de communicatie uit naar de ouders. 

 

Koekjes:  

● Datum: april 2022 

● Werkgroep: Stefanie en ? 

● To do: 
o Kunnen we dit samen doen met de kleuteractie? 

▪ @ Stefanie, contacteert Tine Maas. 
o Trooperactie doen we niet. 

 

Oudercontacten 

● Datum: juni 2022 

● Werkgroep:? 

● Ideeën: 
o Enkel het laatste oudercontact organiseert de ouderraad nog iets. 
o Door het jaar heen kunnen leerkrachten zeer flexibel deze contacten opzetten en dus 

moeilijk om present te zijn. 

 

 

 

Ideeën om mee te nemen naar volgende activiteiten of bij organisatie ervan: 

● Fuif voor de ouders: 
o Op de affiche van een activiteit melden dat je een kinderoppas via gezinsbond kan vragen. 

 

● Communicatie: 
o Post op facebook/ ouderplatform 
o Bij de kleuters een affiche hangen? 

 

 
5. Kasverslag 

De windroos werd voor 50% gesponsord door de ouderraad. Daarnaast betaalde Trooper ook de 

bijdrage van de Cornetactie uit en is de Fanta-aankoop van de rekening. 

Saldo: 980 euro op de rekening + 300 euro in de kas. Totaal is 1280 euro. 

 

 
6. Varia en info van de directie en leerkrachten 

● Data nieuwe schooljaar:  
o Spaghetti-take-out:  21/1/2022 
o Schoolfeest: 11/6/2022 

 

● Veronique:  

mailto:gert.vanderheyden53@gmail.com
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o De aanwezigheid van leerkrachten en directie in de raad?  

a. Kunnen we bv. eerste half uur met de school en dan een uurtje met de ouderraad  

i. Zeker het proberen waard! @ Jurgen past de agenda aan. 

 

● Sarah:  
o Instagrampagina van De_Krinkels  

▪ Wil de ouderraad deze delen op de facebookpagina? @ Kelly, maakt een post aan.  

 
7. Varia van de ouders 
o Stefanie:  

▪ Is er nog een koor in de school? Misschien leuk voor op de kerstmarkt? 

 

 
o Kristel: 

▪ Extra middagactiviteiten: Kunnen kinderen nog deelnemen aan blokfluitlessen of 

computerlessen tijdens de middag? 

● Deze zijn met de corona on hold gezet.  

 

▪ Verschil tussen de tijden van het buitenkomen is er, maar maakt niet veel meer uit. Blijft dit 

zo? 

● Schoolteam wil dit op termijn terug afbouwen, want gaat ten koste van de lestijden. Dit was 

een tijdelijke maatregel voor Corona. 

 

▪ Persoonlijke oudercontacten vs niets van info krijgen 

● De omgekeerde oudergesprekken werden positief bevonden door de leerkrachten.  

● De ouders misten de info die gepaard gaan met een schooljaar. Bv. hoe zite het 6de eruit? 

Wat mogen we verwachten? …  

● @ Karolien en Sarah, geven door aan het team wat zij deden – volgende keer moet het een 

combi worden zoals zij deden. 

 

 
o Peter: 

▪ Moeten de mondmaskers gedragen worden aan de schoolpoort? 

● De gemeente heeft dit afgeschaft. De school had dit uit voorzorg nog aangehouden. @ 

Veroniek haalt deze info alvast van de website, want ouders mogen zonder mondmasker in de straat 

staan, tenzij ze dit liever ophouden. 

 

▪ Aan de (fietsen)poort staan ouders niet meer consequent aan de overkant. Kan dit 

terugkomen? 

● Het is handiger als ze daar staan, opdat de kinderen de persoon die hen ophaalt beter zien 

staan.  

Is het een idee om iets te markeren op de grond? 

@ Veroniek communiceert nog eens naar de ouders dat deze manier aanblijft. 

 

▪ In de straat van de apotheek die Dorp Oost en de Schooldam met elkaar verbindt, rijden & 

keren elke ochtend auto’s. Dit is onveilig.  

● Is het een idee om dit te melden bij de politie? 

@ Veroniek hoort even na bij de gemeente 

 

▪ Ouderplatform:  

● Er komen nog steeds dubbele mails toe. Hoe komt dit? 

● Je wil activiteiten enkel per klas zien. De leerkracht moet dit aanpassen.  

● Foto’s zijn niet zichtbaar op gsm. 
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● Je kan enkel meldingen instellen  bij de berichten. Het zou handig zijn, mocht dit ook kunnen 

bij de andere menu’s. 

● @ Veroniek bekijkt wat er mogelijk is.  

 

 

 
o Jurgen: 

▪ Verjaardaggeschenkjes worden niet consequent toegepast. Zo zijn er nog kinderen die iets 

meebrengen, terwijl dit niet mag.  

● Het project Omarm gaat de strijd aan tegen armoede en wil iedereen gelijke kansen geven. 

Deze beslissing kadert in dit project en heeft een aparte kas voor deze uitgaven.  

Deze kas staat los van de schoolfactuur. Enige verhogingen daar heeft hiermee niets te maken.   

● Graag wil de school nog meegeven dat het kind de dag zelf ook wordt gevierd en dat er op 

het einde van de maand een gezamenlijk feestmoment is. 
o Kelly: 

▪ Er zijn enkele ouders die graag het beleid achter het ‘Grens-over-plan’ willen weten. In het 

schoolregelement staat enkel de curatieve maatregel, waardoor de positieve en preventieve aanpak 

niet gezien wordt. Is hier een mogelijkheid tot uitbreiding van de communicatie/ dialoog? 

▪  Deze maatregel kadert inderdaad in een groter geheel van preventieve maatregelen. Zo zijn 

er bv. de ‘Gouden weken’ waarin elke leerkracht actief inzet om een start te nemen voor een veilig 

en aangenaam klasklimaat.  

Er zijn ook zorgleerkrachten en een SOemoleerkracht (Socio-emotionele begeleiding; hier zal 

binnenkort een andere naam voor komen) juf Lindsay die maximale ondersteuning bieden. 

Er is inderdaad een groter beleid en de school moet deze positieve vibe inderdaad wat meer in de 

kijker zetten. 

 

Het beleid kan je ook nalezen op de schoolwebsite, als in de nieuwsbrieven van wie-is-wie. Deze 

laatste is nog ondertussen aangekomen bij de ouders. 

 

@ Veroniek , maakt nog een communicatie op en checkt de post van wie-is-wie. 

 

 

 

Volgende vergadering: 20/10 – 19u30 @ Leraarskamer De Krinkel 


