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Verslag ouderraad de krinkel, 3/03/2021 

 
Online via MS Teams 
 

Aanwezig: Veroniek, Kelly, Evy, Peter, Jurgen, juf Sarah, juf Karoline en Judith. 
 
Verontschuldigd: Kristel, Stefanie 
 
Verslag: Judith 
 

 
1. Goedkeuring vorig(e) verslag(en) 

- Beide worden goedgekeurd. 
- Vraag om de verslagen opnieuw op de website te plaatsen. Dit werd in het 

verleden al gedaan en het is niet duidelijk waarom werd beslist om de 
verslagen enkel nog via Gimme te verspreiden. De verslagen worden vanaf 
nu weer op de website geplaatst, zo kunnen ze steeds bekeken worden. 

 
2. Corona – status 

- Er zijn geen wijzigingen in de coronamaatregelen op school 
- Voorlopg geen positieve gevallen binnen het lerarenkorps. Bij de leerlingen 

voorlopig 1 positief geval na de krokusvakantie met twee 
hoogrisicocontacten die allen getest werden. 

 
3. Fluo is top actie 

-  Er zijn nog kleine fluo prijzen over van vorige jaren; voorstel is om deze te 
verdelen onder de kleinere kinderen en voor de grotere kinderen een ander 
initiatief leuk intitatief 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. 

 
4. Activiteit ouderraad 

 
Voorstellen: 

- Iets individueel doen bv een zoektocht in de vakantie, in het weekend. Er 
kunnen kunstwerken gemaakt worden door de kinderen op school en deze 
kunnen bekeken worden tijdens een zoektocht. Deze kunnen geveild 
worden ten voordele van de school. De ouderraad kan kraampjes voorzien 
onderweg met drinken en versnaperingen. Dit moet dan wel passen binnen 
het lessenpakket en we zullen moeten afwachten wat kan en mag. Eten 
aanbieden zal hoogstwaarschijnlijk moeilijk worden. We vragen eens na bij 
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de ouderraad van de krinkelrups hoe zij hun zoektocht hebben aangepakt 
in de kerstvakantie. 

- De activiteit van de ouderraad hoeft niet los te staan van het alternatieve 
schoolfeest, een ouderraad die in samenwerking met de school naar buiten 
kan treden komt steeds sterker over. 

- Organisatie van een onlinekwis ipv onze jaarlijkse kwis in real life is ook 
een optie. Wat is een deftig systeem om dit te organiseren? Best eens 
nakijken. Dit is iets wat verschillende verenigingen al doen/deden en vraagt 
veel voorbereiding. 

- Andere ouderraden en verenigingen grijpen in coronatijd terug naar veel 
verkopen, maar dat is net iets waar we graag vanaf willen. Als ouderraad 
willen we graag een meer verbindende rol spelen tussen de ouders en de 
school. 

- Een filmpje maken om meer bekendheid te krijgen. We willen visueel 
maken voor iedereen wie de ouderraad is.  

- Ouders interviewen aan de schoolpoort. Dit lijkt niet coronaproof maar wel 
een goed idee voor de toekomst. Vragen aan de schoolpoort stellen in de 
lijn van ‘wat verwacht jij van de ouderraad in 2022?’ Hier kunnen we een 
actieplan voor 2022 op baseren. 

- Starten met een facebookpagina van ouderraad De Krinkel. Dit om onze 
werking te promoten, het mag absoluut geen pagina worden om negativiteit 
te spuien. Lijkt op zich niet zoveel werk om aan te maken maar wel om dit 
dagelijks te beheren? Gebruiken om visibiliteit te krijgen en om toekomstige 
activiteiten te promoten. Foto’s van kinderen moeten zeker vermeden 
worden op deze pagina. Voorlopig On hold zetten.  

- Vermelding van de ouderraad op de website van de school. We bezorgen 
allemaal een toffe foto van onszelf aan Kelly. Zij maakt hiermee een leuke 
groepsfoto om op de website te plaatsen (suggesties voor achtergronden 
zijn welkom :-) 
 

5. Kasverslag 
- Momenteel staat er 956€ op de rekening. We blijven Trooper promoten en 

zetten een korte en krachtige reminder op gimme.  
- Trooper bouwt tegen deze zomer een app om van daaruit te zoeken naar 

een winkelwebsite, wat het gebruik een pak makkelijker moet maken. 

 Varia ouders en info directie 

- Dossier van de turnzaal maakt vooruitgang, de school hoopt hier binnen dit 
en 2 jaar te kunnen starten. 

- School is bezig met een project rond armoede; Omarm. Dit wil ze zoveel 
mogelijk integreren in de acties die opgezet worden, ook in de acties van de 
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ouderraad. Omdat alle mensen kans moeten krijgen om deel te kunnen 
nemen. 

- Nieuw lid wordt aangebracht door juf Sarah, zij bezorgt gegevens aan 
Jurgen. 

- Vraag om goed op voorhand het uur van de volgende vergadering 
communiceren, om nieuwe misverstanden te vermijden.  

- Spaghetti verkoop: tof dat we concreet weten waar het geld naartoe gaat. 
De toiletten zijn nu ong. 16 jaar in gebruik en aan modernisering toe. Er 
kwamen heel wat inschrijvingen binnen voor de actie, deze is zeker geen 
ontgoocheling. 

- gescheiden schoolrekeningen voor gescheiden ouders - is nagevraagd op 
hoger niveau en blijkt voorlopig nog moeilijk te zijn, vooral dan wanneer 
kinderen in de opvang blijven. Maar de vraag wordt zeker begrepen en 
verder opgenomen. 

 
Volgende vergadering : 
 

Woensdag 19/04/21 online (Teams) 
 


