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1. Goedkeuring vorig verslag

2. Verwelkoming Lamyaa

● Huishoudelijk reglement ondertekenen

3. Werken in de school

● Vloer gebouw B

● Gevel gebouw A (stukken die er nog aanzitten, zit nog asbest (krijgen het niet los→
kan geen kwaad) + buitengevel gebouw A

● Subsidies ingeleverd voor speelplaats (gemeente Beersel, Provincie)

4. Leerlingenaantallen 2021-2022

● 4 plaatsen 2KK, 2 plaatsen 3KK, 2 plaatsen 5de en 3 plaatsen 6de

● Overzicht

Kleuter Lager Totaal

2019-2020 98 154 252

2020-2021 98 154 252

2021-2022 99 152 251

2022-2023 105 153 258

mailto:info@janruusbroec.be
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5. Leerkrachten 2022-2023

● Wij verwelkomen voor 9 uur juf Jessica (3u zorg, 6u klas)

● Voor preventie en LO verwelkomen wij meester Jari

6. Actiepunten schooljaar 2021-2022

● Prioriteitenblad zie website Prioriteiten 2022-2023

7. Samenwerkingen met externe partners

● 1601 reclame maken over hun werking en uitnodigen van kinderen

● Chiro Zuun en Lot kennismaking

● ‘t Paviljoentje activiteiten ⇒ werelddierendag

● Gemeente activiteiten ⇒ bibactiviteiten

8. Rol en communicatie ouderraad

● Vraag stellen aan ouderraad of er punten moeten besproken worden in de

schoolraad. Deze punten worden 2 weken op voorhand doorgegeven aan Kimberly.

● Verslag doorsturen naar de ouderraad

● zoeken nog extra ouders

● Steunende functie benadrukken binnen de school

9. Bevragingen ouders

● Zijn er ideetjes?

● Leerkrachten worden om de twee-drie maand bevraagd naar welbevinden.

10. Dag van de leerkracht

● Ouderraad heeft een traktatie voorzien voor de leerkrachten

● Kernteam verzorgt het ontbijt en een verwenmomentje

11. Busvervoer zwemmen

● Keolis heeft ons busvervoer geannuleerd omdat wij over de prijs wouden praten.

● Gemeente is akkoord gegaan om ook ons busvervoer te voorzien en daardoor

moesten er wijzigingen gebeuren.

12. Varia

● schoolfotograaf verschoven naar mei

● communicatie bus zwemmen

https://docs.google.com/document/d/1xB4BS2oCIDl3GUywZIHfBNR06cJkacsoy7IjxrCtOy0/edit?usp=sharing

