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Verwelkoming, aanwezigheden 
Aanwezig ouderraad : Ilse DJ, Nils, Marc, Tilly, Hanne, Ilse, Jan, Bart Nele, Maureen, Tim, Elke, Christ’l 
 
 
Goedkeuring vorig verslag 
Geen opmerkingen 
 
 
Evaluatie kloosterquiz 22 november 2019 

- Er zijn een paar werkpuntjes, waar de werkgroep zich van bewust is. Ilse VDS heeft deze opgelijst en 
houdt er rekening mee bij de organisatie volgend jaar 

- Winst : 682,96 € 
- Opkomst was groot voor 1e x -> niet veel meer volk mogelijk in de turnzaal 

 
 
Evaluatie kerstkoer 1 december 2019 

- Nele neemt organisatie over in 2020 
- Nog steeds heel veel volk in de turnzaal, ondanks dat de kraampjes in de refter stonden 

Oplossing : volgend jaar verschillende klassen/groepjes meer opspliten in tijd 
- Winst : 1.084 € 
- Broeiklas dankt iedereen voor de opbrengst van de verkoop van de koekjes 

 
Evaluatie kalender 

- Geslaagd! Met dank aan Hanne! 
- Nog 40-tal kalenders over -> voorstel om deze mee te geven aan ouders die hun kindje komen inschrijven 
- Opbrengs : +/- 700 € 

 
 
Dag van het kind 20/02/2020 en carnaval 21/02/2020 

- Vanaf 2e leuterklas -> 6e leerjaar 
- Alles is reeds geregeld door de juffen 
- Smoutebollen worden besteld voor vrijdagnamiddag rond 13u30 

o 2/kleuter 
o 3/lagere schoolkinderen 
o Maakt +/- 600 stuks 

- Begeleiders gevraagd voor carnavalstoet : Marc, Ilse DJ en Christ’l  
 
 
Grootouderfeest 10/02/2020 

- Geen hulp van ouderraad nodig 
 
 
Opendeurdag 08/03/2020 – format? 

- Tijdstip : van 10u-12u 
- Marc zorgt er voor dat banners opgehangen worden 
- Affiches/flyers -> Tilly / Green Bananas 
- Website moet geactualiseerd worden -> opendeurdag vermelden op homepagina 
- Werkgroepje opendeur = Ilse DJ, Maureen, Elke, Marc 
- Eventueel springkasteel aan Jirka vragen bij goed weer 
- Ouderraad zorgt voor aperobar – nieuwe ouders gratis drankje aanbieden 

 
Schoolfeest 21/06/2020 

- Nog geen datum start werken op de koer gekend -> kan voorlopig dus in school doorgaan (trefcentrum is 
gereserveerd in geval van…) 
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Rookvrije school – generatie rookvrij 
- In school mag nooit gerookt worden, ook niet tijdens evenementen 
- Bij evenementen : rookkorven aan fietsenstalling zetten, niet aan de ingang van de school 
- “verboden te roken” plakkaat voorzien aan ingang van de schoolpoort 

 
Sluiting van poorten en veiligheid : ouders blijven vragen naar beter systeem 

- Probleem : ouders spreken kleuterjuffen aan aan de schoolpoort -> ouders vriendelijk uitnodigen om even 
op de koer te wachten tot alle kleuters vertrokken zijn en de juf terug naar binnen kan 

- Er zal een briefje worden meegegeven voor de ouders : alle kinderen moeten na de stoet opnieuw naar 
binnen, ouders blijven buiten (anders is er geen overzicht meer…) 

- Verbetering vastgesteld sinds kindjes op de koer achter griis hek blijven 
- Probleem met fietsenstalling : kindjes kunnen er door -> Marc kijkt na 
- Oplossing  : elektrische poort, MAAR kostprijs!! 

 
Verhoging leerlingencapaciteit per klas naar 25 ipv 23 

- Momenteel zijn er 71 kleuters in 4 klassen  18/klas -> ver van de maximumcapaciteit 
Er is momenteel enkel een problem in de 3e kleuterklas 

- Er zijn 19 leerlingen per klas nodig om voldoende uren te krijgen 
- Momenteel zijn er slechts 8 peuters, op het einde van het schooljaar zullen er dag +/- 16 zijn 
- Beslissing hieromtrent wordt in principe enkel door de directie genomen. Directeur heeft dit besproken 

op de schoolraad = open communicatie 
- Er zijn extra uren voor ondersteuning van grote klassen 

 
- Bijkomende informatie : 

° uren zorg moeten correcter worden ingevuld 
° Moorsel heeft 22 % indicatorleerlingen, Immerzeel 25 % 
Ter vergelijking : scholen in centrum hebben tot > 80 % indicatorleerlingen 
è Streefdoel : proberen om 5 % te stijgen 

 
 
Mededelingen directie en leerkrachten 
 
 
Varia 

- Directie is bereid om extra uitleg ivm werken te geven aan de ouderraad 
è Ilse stelt datum voor 

 
 
 
 


