
Ouderraad oktober 2022 

 

1. Nieuwe leden: 
a. Anneleen Vandeven heeft zich bij de ouderraad aangesloten. Dankjewel! 

2. Verkeer: 
a. Schuine parkeerplaatsen en fietsstraten zijn ondertussen een feit. Wie 

facebook wat volgt, heeft al kunnen genieten van de 'fijne' reacties 
3. Nieuwbouw: 

a. Aanbesteding is afgerond op 5/10 
b. 5 verschillende bedrijven hebben ingetekend. Deze worden nu gescreend 

tegen einde november 2022 
c. Dan datum prikken wanneer aannemer kan beginnen 
d. Sept 2024 blijft de streefdatum 
e. Geen bezwaren mbt omgevingsvergunning 
f. Kasteel is beschermd monument met overgangszone 

4. Personeel: 
a. Meester Willem is zeker tot de herfstvakantie afwezig, juf Evelien is 

vervangen door juf Hanne. juf Inge ook afwezig maar nog geen idee tot 
wanneer. Als niemand ziek wordt, is er voorlopig geen probleem. Fingers 
crossed dat dit zo blijft 

5. Digisprong: 
a. Laptops aangekomen 
b. Blijven op school 
c. Beleid is klaar en uitgewerkt ism de andere scholen 
d. In gebruik van zodra het personeel de nodige opleiding heeft gekregen 
e. Dactylo aanleren op school? vraagje van de schoolraad 

6. KIVA: 
a. 2 namiddagen staan op kalender 
b. 4 LK volgen extra opleiding eind oktober 

7. Huiswerkklas: 
a. van 16u tot 16u30 een klas met begeleider ter beschikking stellen om 

huiswerk te make 
b. Eerst even polsen of er vraag naar is bij de ouders 
c. Mail staat klaar en wordt ASAP verstuurd 

8. Bus: 
a. Ochtend- en avondvervoer door de Magneet 
b. Gaat goed 
c. Minder uitstappen dan voorgaande jaren maar wel meer dan in de andere 

scholen. 
d. Kristien maakt een overzicht van wat de jaarlijkse kost zou zijn als we wel alle 

uitstappen laten doorgaan. 
e. Gemeente stelt raamcontract op 
f. Vacature voor buschauffeur blijft open aangezien laatste buschauffeur 

volgend jaar met pensioen gaat.  
g. Nog geen visie binnen de gemeente hoe ze dit probleem structureel gaan 

oplossen. Zal ten vroegste voor sept 2023 zijn.   



9. Varia: 
a. Filmpjes tijdens de middag.  

i. brengt wat rust in de klas 
ii. ongeveer 20min 

iii. Dit zijn steeds educatieve filmpjes 
iv. Kristien kadert dit naar de ouders via mail. 

b. Schaduwdoeken 
i. Thomas vraag offertes op 

c. Er komt een nieuwe beer op de speelplaats 
d. Camera op de speelplaats na schooluren om vandalisme te beperken 

i. Thomas gaat na bij de gemeente of dit mag en wat de kostprijs zou 
zijn 

10. Schoolraad 12/10: belangrijkste puntje staat hieronder, uitgebreid verslag stuur ik 
jullie door van zodra dit binnenkomt 

a. Vanaf 2023 verplicht inschrijvingssysteem in alle gemeentescholen van 
Lubbeek (zoals nu reeds in Leuven) 

i. info-avond door gemeente volgt nog 

 


