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1. Financiële toestand  
 

- Zichtrekening: 32.62€ 
- Kas: 2751.15€ 
- Spaarrekening: 3671,65€ 
- Totaal: 6455,42€ 
- Kosten sinterklaas nog in te brengen: 50€/klas x 12 klasen = 600€ 

 
2. Gele brieven 

 
1. Aanleg van een educatieve poel in het tuingedeelte van de school. Hierop zou men ook een deel 

van het dakwater naartoe kunnen leiden. Perfect om te integreren in de lespakketten. Meer info 
en ondersteuning over de aanleg van poelen: www.rinh.be/poelen-parels-het-landschap.  

2. Er staan op de speelplaats naast het sportveldje verschillende grote plantenbakken. Deze 
zouden perfect ingeschakeld kunnen worden in een moestuinproject, vb. 
www.schoolmoestuin.be  

Juf Soetkin en juf Kim willen hier volgend jaar graag aan werken. Het aanleggen van een moestuin in 
de tuin van de zusters is ook een optie. Dit kan ook interessant zijn voor het 2de middelbaar – 
technische wetenschappen. 
 

3.  De bewegingsactiviteit ‘one mile a day’ was een schitterend initiatief. Ik heb de indruk dat 
het in sommige klassen aan het slabakken is. Ik zou willen vragen om hier toch voldoende 
aandacht aan te blijven besteden.  

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar doen het consequent. 4de, 5de en 6de leerjaar doen het minder graag, maar 
de gymleerkracht heeft terug opgeroepen om het vol te houden.  
 

4. Vraag om kleuters rechtstreeks naar de klas te laten gaan vanaf 8h20 i.p.v. naar de speelplaats. 
Sommige kindjes hebben het moeilijk en zeker als er dan ook nog andere ouders blijven staan. 
Dit is niet fijn voor de kindjes en hun ouders. 

Als er kindjes vroeger naar de klas gaan, dan moeten die alleen gelaten worden van zodra de juf 
naar de speelplaats moet voor de andere kindjes. Er kunnen geen kindjes alleen gelaten worden in 
de klassen of gang. 
 

5. Zouden de kinderen van de lagere school bij regenweer ook binnen kunnen spelen in de 
turnzaal of onder het afdak? 

Indien het regent worden de kinderen aangemoedigd om onder het afdak te blijven. Het is in het 
verleden al eens doorgevoerd om de kinderen binnen te laten spelen, maar de kinderen willen graag 
naar buiten.  
Er is sowieso verbetering op komst omdat er met de komende verbouwingen, een groter afdak wordt 
voorzien (zie verder in het verslag) 
 

6. Graag nieuwe plastieken bekers aankopen om water te drinken in de eetzaal. De randjes aan de 
onderkant/binnenkant zijn vies, zeggen de kinderen 

De bekers zijn nog niet zo oud, ze zullen nog eens extra afgewassen worden.  

http://www.rinh.be/poelen-parels-het-landschap
http://www.schoolmoestuin.be/
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7. Kan er een afstudeermoment voor de kleuters ingevoerd worden? 
Dit zal doorgegeven worden naar de leerkrachten, die mogen beslissen. Het einde van het jaar is 
altijd heel druk. De vraag moet gesteld worden of de kinderen er zelf ook baat bij hebben of dit iets 
is dat leuk is voor de ouders. De overdracht naar het 1ste leerjaar wordt goed voorbereid. Naar het 
einde van het schooljaar toe, gaan ze een paar keer naar het 1ste leerjaar. ook doorheen het jaar zijn 
er verschillende activiteiten samen met het 1ste leerjaar. 

 
3. Schaalvergroting 

 
Binnen groot-Aarschot (Aarschot, Gelrode, Baal, Tremelo, …) is er overleg om 1 scholengroep te 
maken. Er zijn hiervoor verschillende werkgroepen opgericht die zich elk bezig houden met een 
specifiek thema: ICT, gebouwen, missie en visie, preventie, ed. De bedoeling is om de individuele 
scholen te verlichten voor sommige taken die overkoepelend kunnen georganiseerd worden, zoals 
het financiële gedeelte, ICT, overheidsopdrachten, enz. Op dit moment zijn er 9 basisscholen en 4 
secundaire scholen betrokken die samen onder 1 vzw zullen komen. De streefdatum is om dit 
gerealiseerd te krijgen tegen 1/1/2019. Eerst moet het wettelijke kader in orde gebracht worden 
i.v.m. erfpacht, rekeningen en preventie. 
Het is geen fusionering, de scholen blijven onafhankelijk bestaan, maar de ondersteuning wordt 
gemeenschappelijk. Iedere school behoudt zijn opvoedingsprojecten, educatief kader, visie. De naam 
van de schoolgroep wordt ARCADIA. Er komt één overkoepelende inrichtende macht. De individuele 
schoolbesturen houden dan op met de bestaan. 
 

4. Verbouwing school 
 

Het vorige dossier dat was ingestuurd moest opnieuw geactualiseerd worden tegen 1/10/2017. Het 
dossier is ondertussen goedgekeurd en het budget is gereserveerd. Het definitief plan van de 
verbouwingen moet klaar zijn ten laatste tegen 1/10/2018. Indien hiervoor een principieel akkoord 
verkregen is, kan er gestart worden met de aanbestedingen. De volgende werken zijn gepland: 

 Een nieuwe gymzaal voor de basisschool (de plaats is nog niet gekend) 
 Veel groter afdak op de speelplaats van de kleuters en de lagere school 
 Nieuwe sanitair blok voor de kleuters 
 Het schoolgebouw van 4de,5de en 6de leerjaar: ingenieur is langs geweest en het gebouw blijkt 

een zeer stabiele ondergrond te hebben. Wat er precies mee zal gebeuren (afbreken of 
volledig verbouwen) zal afhangen van het plan van de architect en het budget 

 Volledige vernieuwing van de kleuterspeelplaats 
Tijdens de verbouwingen zullen er containerklassen voorzien worden voor 4de,5de en 6de leerjaar en 
voor het sanitair van de kleuters.  
  

5. Activiteiten 
 

Fietstocht lagere school: 
- De fietstocht is heel goed verlopen voor beide groepen.  
- Feedback voor volgende editie 

o Op voorhand telefoonnummers uitwisselen voor de verschillende begeleidersgroepen 
o Op voorhand beter afspreken wat de taken zijn van de verschillende begeleiders 
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Mosselen:  
- Ook de mosseldag is vlot verlopen 
- Feedback voor volgende editie: 

o De doorgang naar de keuken is te smal. Dit zou eventueel opgelost kunnen worden door 
 De afruimers een andere weg te laten nemen 
 Een extra afwasbak buiten 
 Er moet ook meer licht voorzien worden 

- Datum voor eetdag volgend jaar: 13/10/2018 
 
Kalender: 
- De kalender is toegekomen en zal volgende maandag aan de kinderen meegegeven worden, 

samen met de brief. 
- Feedback voor volgende editie: 

o De kader met de tekst mag verbreed worden.  
o Leerlingen van het 6de leerjaar in het eerste deel van de kalender zetten, zodat hun 

maand nog gebruikt wordt, wanneer ze op de lagere school zitten.  
 

Pizzaverkoop:  
- Datum: 26/1 
- De pizza’s van vorig jaar werden minder goed bevonden, daarom zal Ils opnieuw de eerste 

leverancier contacteren: Rico Snacks vanuit Heusden Zolder. 
- De pizza’s worden klaargezet van 12h30. Laetitia en Annelies hebben zich al opgegeven om 

hierbij te helpen.  
 
Lichtmis (pannenkoeken bakken): 
- Datum: 2/2 
- Dit jaar worden de pannenkoeken gebakken door de leerkrachten 
- Jacob bakt de pannenkoeken voor de kindjes met een allergie 

 
Quiz:  
- Datum: 23/2 
- Dinsdag 5/12 komt de werkgroep voor het eerst samen 
- Indien de quiz weer valt in de week van Tournée Minérale ook alcoholvrije cocktails voorzien.  
- Er worden maximum 40 ploegen aanvaard 
- Aandenken voor de ploegen: een blocnote met leuke quote. Deze zal pas uitgedeeld worden op 

het einde van de quiz. 
- Reminder: wie kan Carla vervangen om mee de zaal klaar te zetten op vrijdag namiddag? Dit 

jaar is ze niet beschikbaar 
 

Schoolfeest: 
- Datum: zondag 27/5/2018 
- De springkasteen zijn besteld 
- Het thema is vastgelegd: volksspelen 

o Eerste ideeën: initiatie volksdansen, als eten witte/zwarte pensen voorzien met 
appelmoes of croque monsieur net als vorige jaren 

  
6. Data volgende vergaderingen 

- 3de vergadering: 1 februari 
- 4de vergadering: 19 april 
- 5de vergadering: 7 juni (kaas-en wijnavond met ouderraad secundair) 


