
Verslag kernteam 02.05.2019 

Aanwezig: Carlo, Claudine, Katrien T., Elke, Ina, Aline, Lut, Julie  

Verontschuldigd: / 

 

1. Overlopen verslag vorig kernteam 
 

→Juf Nathalie zetelt sedert het vertrek van juf Christiane in de schoolraad. 

→Lerarenplatform: vervolgverhaal 

Deze opdracht wordt momenteel deeltijds uitgevoerd door juf Stefanie en deeltijds door juf 

Dominique. 

→regenweer in Melsen: gebruik van polyvalente zaal, mogelijke flexibiliteit van kleuterleidsters 

→reftermomenten in Schelderode: Juf Ina geeft aan dat deze niet ok verlopen. 

Is het een optie om de boterhameters in de klas te laten eten? 

Bij droog weer: buiten eten aan picknicktafels (Carlo vroeg hiervoor al enkele offertes aan, wordt 

vervolgd) 

→naschoolse opvang in Melsen: wordt eerstdaags nog eens opnieuw intern besproken 

 

2. Pannenkoekenverkoop 

Enkele feiten/bedenkingen 

→winst: 5100 euro (iets minder verkocht in aantal, maar meer winst door extra € 

→investeren in turnzaal Schelderode: vernieuwing elektriciteit (LED armaturen), aanpakken 

bepleistering muren + vuile scheidingsmuur tussen Anneleen Fiers en school 

→afhaalmoment niet meer net voor vakantie plannen, liever opnieuw rond Lichtmis 

 

3. Beperken projecten 
 

Vanuit de afdeling Melsen kwam de vraag om de schooloverstijgende projecten wat te beperken 

(sociale vaardigheden, bodymap, inleefmobiel, mobiliteit, techniek…) 

Er wordt opgemerkt dat deze vervagen doorheen het schooljaar. 

 

Carlo merkt op dat bv. sociale vaardigheden zeker moet blijven bestaan, maar dat er misschien 

wel wat meer herhaling mag toegepast worden. Zo kan het project van het voorbije schooljaar 

volgend jaar opnieuw aan bod komen. 

 

 

4. Activiteiten volgend schooljaar 

 
Er wordt volgend schooljaar geen grote voorstelling voorzien. 

In de afdeling Melsen is een grootouderfeest opportuun. Ook het eerste en tweede leerjaar kan 

hieraan meewerken. Wordt vervolgd. 

 



5. Bingel kleuterafdeling 

 
Carlo had onlangs nog contact met Bingel. Bingel werkt hieraan verder.  

De brainstorm wordt ook opgenomen in het geheel. 

Half juni wordt dit wellicht operationeel. 

 

 

6. Planning oudercontacten 
 

Lagere afdeling: 

Dit jaar gingen deze door in februari. Katrien T. merkt op dat dit nogal vroeg is (afname LVS…). 

Misschien kunnen we dit opnieuw in de maand maart plannen. 

Kleuterafdeling: 

Lut merkt op dat het niet aangewezen is om dit vlak na de paasvakantie te leggen. Misschien een 

week later? 

 

 

7. Ouderraad 

 
Toch wel een dikke pluim voor Laurence, Valerie en Benny van het oudercomité! 

Er wordt eens nagegaan wat de ouderraad bedoelt met ‘klasbudget’ voor dit schooljaar (zie vorig 

verslag ouderraad). 

 

8. Schoolorganisatie 2019-2020 (lestijdenpakket + verdeling klasgroepen) 
 

Carlo bracht ons op de hoogte van het voorziene lestijdenpakket. Aan ons om de denkoefening 

te maken…. Pffffffffffff 

Wordt vervolgd! 

 

 

 

 

 

 


