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Verslag ouderraad de krinkel, dinsdag 02 februari 2022 om 20h00 

Online (Teams) 

 
Aanwezig: Directrice Veroniek, juf Sarah, juf Karoline, Jurgen, Peter, Bart, Kelly, 

Stéphanie, Patricia, Evy (ouderraad Krinkelrups)  en Kristel.  

 
Verontschuldigd: / 
 
Verslag: Kristel 

Agendapunten 

1. Varia en info van de directie 

- De spaghetti actie gaat niet door dit schooljaar.  De directies hebben het 
bekeken om dit nog te organiseren voor krokus maar dit is niet meer haalbaar, 
anders zal de koekjes actie in het gedrang komen.   

Reactie ouderraad: dit is jammer. 

Ook de school vindt dit jammer, deze actie bracht goed op, maar de 2 acties 
zouden dan samenlopen en de school kan er niet achterstaan dat er telkens 
geld gevraagd wordt aan de ouders.   

Aandachtspunt: in de toekomst data goed doorgeven aan elkaar en acties 
beter spreiden tijdens het schooljaar. 

De spaghetti avond nog na de koekjesactie doen, is ook moeilijk met het 
schoolfeest. 

Voorstel: begin van het schooljaar een flyer maken, zodat ouders weten welke 
acties er komen, dan kunnen de ouders kiezen.  

Bijkomende reden is ook dat vorig schooljaar alle ingrediënten gesponsord 
werden door de Regenboog, zouden ze dit schooljaar niet kunnen doen, dus 
winst zou minder zijn.  

De mogelijkheid wordt bekeken om spaghetti op schoolfeest te geven, maar 
we weten nog niet in welke vorm het schoolfeest zal kunnen doorgaan. 

Spaghetti actie is samen met de Krinkelrups.   
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Voorstel van de school: 1 actie samen (kleuter- en lagere school) doen.  
School wil zeker dat dit doorgaat.  De spaghetti actie staat niet meer ter 
discussie, volledig afgelast en verplaatst naar volgend schooljaar.  

De koekenactie van de kleuterschool bracht vorig jaar 2500 EUR op.  De 
ouderraad heeft 2000 EUR aan de school kunnen storten.  Dit was een hele 
mooie opbrengst.   

De directie denkt na over 1 gezamenlijk doel voor kleuter- en lagere school.   

Kunnen we iets doen rond kansarmoede?  Als ouderraad extra 
koekenpakketten kopen en aan elk kind een koek meegegeven (los van de 
verkoop).  Dit moet nog even besproken worden.    

Evy heeft reeds een voorbeeldbrief gemaakt.  Zij zal deze nog wat aanpassen 
en dan doormailen.  Het voorstel is om deze te laten drukken bij een drukkerij.  
In kleur afdrukken op school is te duur.      

Flyers zullen voor de krokusvakantie meegegeven worden.  Tot 11 maart 
2022 kan er besteld worden.   De koeken zullen 1 à 2 weken voor de 
paasvakantie geleverd worden.  We bekijken met de ouderraad nog hoe we 
de koeken gaan meegeven of laten ophalen bij grotere bestellingen.   

Best de flyer ook op het ouderplatform, Facebook en Instagram plaatsen.   

Er worden ook flyers van de koekenverkoop in het woonzorgcentrum 
afgegeven en bij de buren in de brievenbussen gestoken.   

Hoe gaan we de winst verdelen?  Verhouding 33/66?  Want er zijn meer 
leerlingen op de lagere school dan kleuters.  Maar als er een gezamenlijk doel 
is, dan moet er niet opgesplitst worden.    

- De school heeft gevraagd aan het Peuterhuisje om een stukje tuin te mogen 
lenen of huren.  Ze kregen hiervoor de toestemming.  Er is nood aan een 
plaats waar kinderen rustig kunnen zitten.  Intern wordt er nog overlegd wat ze 
ermee gaan doen, moestuin, kippen, … maar de school wil de ouderraad hier 
al van op de hoogte brengen.    

 

- Stand van zaken dossier WC’s op school: het schoolbestuur gaat akkoord met 
het voorstel en de plannen.  De directie wacht nu op de nodige subsidies.  Ze 
hopen snel van start te kunnen gaan.  Het gaat zowel over de WC’s beneden 
op de speelplaats als de andere WC’s op school.   

Het dossier heeft  vertraging opgelopen omdat ze trachten het water in een 
buffer onder de school te kunnen recupereren.  Nu het dossier rond is, hopen 
ze toch in de zomervakantie de renovatie te kunnen realiseren.  Deze periode 
zou heel gemakkelijk zijn omdat ze dan geen containers met WC’s moeten 
installeren.    
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- Update corona: de nieuwe maatregelen staan op de website.   Zwemmen, 
uitstappen en meerdaagse uitstapen mogen terug.  De school komt terug op 
zijn positieve.  Momenteel is er nog slechts 1 leerkracht thuis met corona.  De 
klas quarantaines waren heel vermoeiend voor de school.  De school is blij dat 
dit achter de rug is.  Iedereen zal nog veel gelukkiger zijn als ook de 
mondmaskers weg mogen. 

Werd er afstandsonderwijs gegeven?  Een klas inrichten en afstandsonderwijs 
geven, is niet evident.  Als de leerkracht dit ziet zitten dan mag dat maar dat 
moet niet, anders te veel druk voor de leerkrachten.  De klassen die volledig in 
quarantaine waren die kregen wel online momenten.  Als kinderen vroeger 
ziek waren, kregen ze ook geen werk.  De school wil de druk bij ouders en 
kinderen niet te hoog leggen.  Uiteindelijk schat de leerkracht zelf in of extract 
werk nodig is of niet. 

- Kelly zal de folder over de huiswerkbegeleiding op facebook zetten.   

2. Varia van de ouders  

- Wanneer wordt de oude turnzaal op de speelplaats vervangen?  De school is 
hier heel hard mee bezig maar er is nog geen vooruitgang.  Komende 
donderdag is er opnieuw een vergadering.  Een overeenkomst sluiten is 
moeilijk.  De verantwoordelijke (CEO) er niet meer.  Er is een nieuwe persoon 
aangesteld maar deze persoon moet zich nog inwerken in het dossier.  De 
school laat dit zeker niet los, maar het zal niet gemakkelijk zijn om te komen 
waar ze moeten komen.     

De mysterie rond het oude gebouw leeft wel onder de kinderen.  Er wordt 
verteld dat er spoken wonen.    

Er komt een nieuwe polyvalente zaal maar het is niet zeker of deze op 
dezelfde plaats zal komen.  Eerst en vooral moet er toestemming gegeven 
worden om het oude gebouw af te breken.  De school wacht op subsidies voor 
afbraak.  Zonder de subsidies zal het niet lukken om een nieuwe zaal te 
plaatsen.   

- Kent er iemand “Buck-E”?  Is een badge aan de boekentas.  Als de kinderen 
correct binnenkomen op school (bv fluo vest aan), sparen ze punten gelinkt 
aan lokale winkels in de buurt.  Als ze genoeg punten hebben dan kunnen ze 
daar iets gaan kopen (bv strip).  Project is niet gekend.  Veronique geeft dit 
door aan de preventie adviseur.  Hij zal dit bevragen.   

3. Fluoactie – Stickers / sleutelhanger 

Kristel heeft verschillende prijzen opgevraagd, blijft in totaal toch een grote 
kost.  Zeker met bedrukking.  Het logo (waterdruppel is in 3 kleuren), drukken 
in 1 kleur is veel goedkoper.  We stappen af van het bedrukken van het logo, 
maar gaan voor de krinkel, meer bepaald FuoKrinkel #.  Als we de totaalprijs 
per leerling bekijken valt dit zeker nog mee en is toch een leuk hebbeding.   

Voorstel: sleutelhangers laten bedrukken bij plaatselijke drukker, M. Janssens.  
Budget is 250 à 300 EUR.   
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4. Krinkelquiz – Geannuleerd 

Er werd beslist om de Krinkelquiz te annuleren.  150 personen zonder 
mondmasker op een kleine ruimte, mondmaskers af omdat er wordt gegeten 
en gedronken, langsgaan bij sponsors (winkel binnen en buiten),..   

De quiz wordt een schooljaar uitgesteld.   

Kan de quiz online georganiseerd worden?  Wordt gedaan, maar verloopt dit 
goed, hebben mensen ‘s avonds nog zin om achter hun laptop te zitten,…?  
Dit is een risico en wordt niet overwogen.     

5. Koekjesactie 2022 i.s.m. ouderraad Krinkelrups (geen spaghettiverkoop 
omwille van deze koekjesactie?)  

Zie punt 1 

6. Cornetactie – Trooper 

Er werden reeds 17 bakken verkocht.  De winst is momenteel 85,00 EUR.  Er 
kan nog besteld worden tot 16 maart 2022. 

Vanaf 60 bakken 10 EUR per bak winst.  Er is geen minimum afname.   Kelly 
zet morgen nog eens een post op facebook  

De bestellingen kunnen nu rechtstreeks via Trooper of per mail naar de 
ouderraad.  Wij krijgen de gegevens van Trooper door en de ouderraad 
verdeelt zelf de bakken.  De meeste bestellingen lopen via Trooper.   

Er kan gekozen worden voor pick-up of thuislevering.  De levering zal terug bij 
Peter plaatsvinden.  Dit ten laatste eind mei 2022.   

Is Trooper een succes?  Vooral de juffen maken er gebruik van.  We geven er 
niets aan uit, dus alle winst is welkom, zijn kleine beetjes die toch helpen.   

7. VCOV – lidmaatschap ? 

Jurgen heeft een herinnering ontvangen om ons aan te sluiten.  De laatste 
jaren waren we geen lid meer.    

Je kreeg er onder andere een ontbijt gratis mee (Ontbijt je fit).  Ouderraad 
moest enkel voor brood zorgen.  Dit was voor 200 man.   De juffen geven aan, 
dat ze dit wel leuk vonden.    

Je kan ook een spreker laten komen, ze voorzien een map met 
voorbeeldbrieven, … 

Lidgeld= 90 EUR per jaar  

De ouderraad van de kleuters is wel nog lid.    

Kunnen we samenwerken met de kleuters?  Is dit per school gekoppeld?  
Nee, dit is per ouderraad.  Dan moeten we ons niet specifiek aansluiten?   
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In principe hebben we te weinig informatie om te voor- en nadelen eruit te 
halen, wat  houdt het juist in?  Is het mogelijk om iemand te contacteren om 
een uitleg te geven op onze volgende online vergadering?  Patricia zal eens 
onderhoren of dit kan.   

8. Registratie als vereniging bij de gemeente – subsidies 

Kunnen wij subsidies krijgen als wij evenementen organiseren?   

Vorig jaar hebben we niets aangevraagd, ook dit jaar zijn er geen activiteiten.    

Gloria staat er nog op als secretaris, dit moet nog aangepast worden.  Jurgen 
polst of de gemeente dit kan aanpassen.  Nieuwe secretaris?  Kristel zal dit 
voorlopig doen, als er andere kandidaten zijn mogen ze zich steeds melden.   

Volgend schooljaar stopt Jurgen als voorzitter.  Zijn er kandidaten om 
voorzitter te worden?   

Ook Peter geeft de rol als penningmeester graag door.  Kandidaten kunnen 
zich steeds melden.   

Kelly zet een post op facebook voor een nieuwe voorzitter, penningmeester en 
secretaris.    

9. Kasverslag 

Er staat 989,00 EUR op de rekening en er zit 300,00 EUR in de kas.    

 

Volgende vergadering: 15 maart 2022 20u online  

 

 


