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Verslag Ouderraad De Krinkel 
maandag 17 mei 2021 -  20h00 

Online Teamvergadering 

Aanwezig: Jurgen, Peter, Kristel, Judith, Evy, Ann, juf Frony, juf Karoline, juf Sarah, Kelly 

Verontschuldigd: Mieke 

 

 

Agendapunten 
1. Aanduiden verslaggever: 

Kelly schrijft het verslag deze vergadering. 

 
2. Goedkeuring vorig verslag 

Dit was helemaal in orde, op één schrijffoutje na. 

Ouderplafond moet ouderplatform zijn. Dit gaat over het nieuw communicatieplatform voor ouders. 

Kristel past dit aan en mailt het verslag naar Veronique ter publicatie op Gimme én zet dit op de drive 

van de ouderraad.  

 
3. Windroos 

De ouderraad draagt 50% bij aan de aankoop van de windroos op de speelplaats.  

Nancy mag dit overmaken tussen de rekeningen. Ann brieft Nancy hierover.  

 
4. Trooper actie Cornet 

Er zijn 60 bakken verkocht! Het doel is behaald. 

We zijn iedereen enorm dankbaar die zijn pintje bijdroeg. 

 

Door een misrekening bij Trooper hebben zij de actie vervroegd afgesloten en zijn alle verenigingen 

moeten volgen met het beperken van aantal bakken en dus onrechtstreeks ook de tijd. 

Mocht dit niet gebeurd zijn, dan had de teller nu op 66 bakken gestaan hebben. 

Juf Miranda deed nog een betaling en zal de centjes teruggestort krijgen. Peter zorgt hiervoor. 

  

De flyer is vertrokken net voor de moment dat de actie door Trooper werd afgesloten. 

Hebben we hier nog bestellingen door mislopen? 

Idee: Bij het afleveren van de bakken, vragen we hoe met geactiveerd werd om te  bestellen (Gimme, 

Facebook, flyer) 

Met deze info kunnen we gerichter inzetten op toekomstige communicatie en acties. 

  

Het ongeziene succes dat leidde tot vervroegde stopzetting was mogelijks omdat de sponsoring vanuit 

Trooper aan de verenigingen gunstiger was dan in september 2020. Toen werd er 5 euro per bak aan 

de vereniging gegeven. 

Bij deze actie was dat 10 euro per bak, maar slechts één leveringsadres. 

 

Eind mei laat Trooper de leverdatum bij ons pickuppoint weten en kunnen de leveringen gepland 

worden naar de ouders en sympathisanten. 
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5. Facebook pagina ouderraad – volgers / content voor de komende weken 

Er zijn reeds 104 volgers en de likes stromen toe. Berichten worden vaak gedeeld en leveren zo een 

mooi bereik.  

Daarnaast is er ook content dat mooie en leuke reacties krijgt. 

De post van The Masked Teacher was een zeer leuke post waar je zag dat leerkrachten en ouders een 

gedeelde interesse deelden. 

 

De planning voor de content werd aangevuld in de facebookplanning. 

Kelly maakte de posts aan. 

Door het succes van de TMTpost zien we dat we meer kunnen inzetten op dergelijke posts. Zo zal er 

aandacht gegeven worden aan post over bv. de wandeling, SpaceCenter, afstuderen van de 6de jaars, 

schoolfeest, inschrijvingen voor de fietstocht, …  

 

 
6. Schoolfeest – kraampje? 

Hoe gaat dat in zijn werk? 

Er wordt een fietstocht gepland waarbij ouders een snackzak kopen met daarin lekkers, een brochure 

met vragen & route voor onderweg. 

Daarnaast kunnen ze ook een aperobox kopen. 

Dit alles wordt meegegeven aan de kinderen of opgehaald op een pickupzone. 

 

De tocht is 15km lang en kan uiteraard in verschillende etappes afgelegd worden. 

 

De inschrijvingen lopen tot 21 mei 2021. 

De tocht kan gedaan worden van 1 tem 27 juni. Het startpunt kies je helemaal zelf. 

 

In het weekend van 12 en 13 juni zullen er 3 kraampjes op de tocht zijn met dranken, ijsjes en 

versnaperingen. 

Deze zijn te vinden aan school De Krinkel, school Martinus en bij een oprit van een collega. 

 

Er zal geen kraampje van de ouderraad zijn. Het is waardevoller om 3 kraampjes te hebben met een 

mooi aanbod, ipv nog meer kraampjes. 

De leerkrachten en ouderraad slaan de handen wel in elkaar voor de bemanning van deze 3 kraampjes. 

Judith, Kelly: zaterdag 12 juni, shift te kiezen door de leerkrachten 

Jurgen, Kristel, Peter: zondag 13 juni, shift 14u00 - 18u00  

 

Juf Sarah laat nog weten hoe, wat, waar, … de ouderraadleden moeten zijn. 

 

De sponsors voor de snackzak zijn oa. Carrefour, appelboer Verhelst, Sportkickx, Wereldwinkel, Marc 

Hiel, Apotheek Kraaienhof, Louis Widmer, Drankencircus, CM, De Krinkel, ... 
 

Bij het bestellen van de dranken was er ongerustheid dat de ouderraad de dranken bij een andere 

leverancier dan Drankencircus of Drankenhandelaar Carpentier zou afnemen. 

Dit is niet het geval en was zelfs geen sprake van. 

De ouderraad én school blijven bestellen bij Carpentier omwille van de fijne service, de link met de 

school en de goeie samenwerking. 

Ann neemt dit op met juf Jill om dit euvel uit de wereld te helpen bij de drankenhandelaar Carpentier. 

Mogelijks zal er verwarring zijn met de Cornetactie, waarbij Cornet via Trooper rechtstreeks bij de 

brouwer werden aangekocht. 
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7. Info-avonden volgend schooljaar 

We willen dichter bij de ouders staan, zichtbaarder zijn en een warm ontvangst zijn voor nieuwe leden. 

 

Hiervoor bekijken we 2 acties: 

● 1 september : koffiecorner @ School 

● Week van 13 september: infostandje @ onthaalavonden 

 

Het idee is om op 1 september de ouders en kinderen een warm welkom te geven op school en ze een 

koffietje, thee, chocomelk en eventueel een koekje aan te bieden (kan ook via take-away). 

Zo kunnen ze – als de coronawetgeving het toelaat – even blijven plakken als ze de kroost hebben 

afgezet. 

 

Hoe dit project vorm zal krijgen bespreken we op de tussentijdse vergadering op 2 augustus 2021 

(20u00) 

We weten alleszins dat percolators via de schoolgemeenschap en een verhuurbedrijf kan geleend 

worden. 

Daarnaast bekijken we ook de piste om eventueel (koffie)koekjes uit te delen en of we visibiliteit 

kunnen creëren voor de facebookpagina Ouderraad De Krinkel en de website van de ouderraad.  

 

Ann houdt de ouderraad op de hoogte van de ‘manier van opstarten’, zodat de ouderraad hier 

rekening mee kan houden. 

 

 
8. Kasverslag 

Er staat momenteel 970,55 euro op de rekening 

 

De cornetactie heeft de groepspot mooi doen toenemen met 600 euro. 

Daarnaast werd er 70 euro van Trooper gevalideerd door de aankopen die onze ouders en 

sympathisanten via hen doen.  

 

In deze vergadering beslisten we ook dat de ouderraad € 400 sponsort aan de windroos. 

 

Wat moeten we zeker nog vertellen? 

Trooper betaalt uit in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin aankopen gedaan werden. Vanaf 

75 euro betalen ze uit. Kom je er niet, dan wordt deze som overgedragen naar het volgende kwartaal. 

Daarnaast merken we bij andere verenigingen dat reisaankopen via Trooper een enorme boost geeft. 

We zullen een facebookpost maken.  

 

 
9. Varia en info van de directie 

Geen extra puntjes die nog niet aan bod kwamen in de vergadering. 

 

 
10. Varia van de ouders 

● Zal de fietsenkelder open zijn voor de kids bij vertrek naar het EuroSpaceCenter?  JA 

● Kan het ouderraadverslag goedgekeurd worden via mail, opdat we sneller kunnen 

communiceren met de ouders? JA, we gaan dit doen met dit verslag 
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Volgende vergadering(en) 

● Maandag 2 augustus – 20u00 : bespreking septemberacties 

● Maandag 20 september – 20u00 : ouderraadvergadering  

 

 

 

Vragen, bedenkingen of ideetjes? 

⮚ Mail: Ouderraad@dk.ksas.be 

⮚ Facebook: OuderraadDeKrinkel    
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