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1. Verslag vorige vergadering 

Goedkeuring 
 
 
2. (Groot)ouderfeest 

Zowel vrijdag als zondag zeer positieve reacties. 
Zo’n 800 euro winst. 
Alle bloemetjes zijn verkocht: 120 stuks was voldoende. 
 
 
3. Afschakelplan 

 
 In onze regio: Bierbeek (crisiscentrum) en Leuven (ziekenhuis) worden niet 

afgesloten 
 Op dagen van afschakeling is er GEEN naschoolse opvang (verzekering) 
 Vanuit de gemeente zal er een algemene brief rondgestuurd worden met 

instructies i.k.v. het plan 
 Verwittiging van afsluiting komt vanuit de gemeente: onduidelijkheid 

omtrent de termijn daags/week voordien?  
 Veel onwetendheid en weinig onrust 
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4. Huiswerk 

 
Op vraag van verschillende ouders kunnen de kinderen tijdens de naschoolse 
opvang hun huiswerk maken in de klas van juf Els ipv buiten te spelen. Dit i.k.v. 
combinatie met naschoolse activiteiten en hobby’s. 
 
Afspraken werden gemaakt omtrent orde en organisatie. 
 
 

5. Doorlichting 

 
Twee weken geleden is er een opvolgingsdoorlichting geweest n.a.v. dossier 
van de toiletten. Goedkeuring en werken net gestart dus ok. 
 
Vanaf januari start een nieuwe doorlichtingswijze ivm het nieuwe decreet met 
4 focusdelen. 
Nieuw hierbij is dat men ook met leerlingen en ouders in gesprek zal treden. 
Aftoetsen of de neuzen in dezelfde richting staan! 
Eindtermen vs leerplannen! 
 >>> agenda steeds opstellen en extra administratie! 
Advies bij evaluatie: 

- Gunstig 
- Gunstig, maar werken aan volgende tekorten 
- Ongunstig (met mogelijkheid dat erkenning wordt ingetrokken) 

In deze situatie kan het schoolbestuur protest aantekenen en door een 
externe instantie pedagogisch begeleid worden (timing: 2 jaar) 

 

6. Nieuwbouw WC 

 
Werken zijn gestart en zullen na paasvakantie klaar zijn. 
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7. Varia 

 
Inpakken van wafel en truffelverkoop 
Mark en Veerle delen uit op 22/11 
 
Winst: 2557,37 euro 
Activiteit die inspanning/opbrengst steeds goed scoort. 
 
 
 

8. Volgende vergadering: maandag 17 december om 20u15. 

 


