
Schoolraad  

11/06/2015 

 

Aanwezig: 

• Pieterjan Arnauts, Karin De Lamper, Veroniek De Wilde, Nicky D'hondt, Christine D.R., 

Veronique Janssens, Pieter Swinnen, Ine Van Goey,  Cindy Verdoorent, Jan Boodts, Lutgart 

C. en Marc Verschooren 

 

 

Agenda: 

 

 

1. Bezinning door Karin 

 

 

2. Opmerkingen vorig verslag: 

• Karin had een gesprek met schepen Tina Van Havere.  Zij stelde dat de 

verkeersonveiligheid wordt meegenomen naar de volgende gemeenteraad.  Mevr. Van 

Havere opperde de idee om de Lamperstraat autovrij te maken tijdens de begin- en 

einduren van de school.  Ine voegt hier aan toe dat het mobiliteitsplan van Bazel 

volledig wordt herbekeken.  Volgens haar bron wordt er geijverd voor een permanent 

eenrichtingsverkeer in de Lamperstraat.  Ook staat een ‘groene’ parking tussen de 

Lamperstraat en het kasteeldomein nog op de agenda.  Er werden reeds metingen en 

tellingen gedaan betreffende het passerende verkeer.  Gezien dit een 

stedenbouwkundige aangelegenheid is, dienen er openbare onderzoeken te gebeuren.  

Dit neemt veel tijd in beslag.  Misschien zullen reeds enkele kleine ingrepen gedaan 

worden tegen de start van het nieuwe schooljaar 2015-2016. 

 

 

3. Capaciteitsbepaling: 

• De school dient haar capaciteit te bepalen door te kijken naar het aantal leerlingen en 

het aantal klassen per vestiging.  De capaciteitsbepaling ligt vast op 150 kleuters, 150 

leerlingen in de onderbouw en 150 leerlingen in de bovenbouw.  De school heeft nog 

nooit boven deze aantallen gezeten.  Stel dat het aantal leerlingen toch een serieuze 

groei neemt, is er nog geen probleem gezien er nog lokalen voorhanden zijn.  Elk 

schooljaar mag de capaciteit ook her bepaald worden. 

 

 

4. Schoolkalender: 

• Zie bijlage 

 

 

5. Aanpassing van het schoolreglement:   

• De meeste aanpassingen zijn decretaal vastgelegd zodat hier weinig aan kan veranderd 

worden.   

• De prijs van het middagtoezicht verhoogt van 0.50 eurocent naar 0.60 eurocent.  Wel 

nog steeds geen aankoopverplichting tot drank.  

• Het rookverbod telt voor iedereen, ook voor leveranciers ed.  Tot voor kort was er geen 

rookverbod in het weekend. 



6. Bouwvorderingen: 

• De lokalen in de onderbouw krijgen deze zomervakantie nieuwe vloeren.  De 

voorbereidende werken starten 25/06.  De kinderen zullen 29/06 en 30/06 opgevangen 

worden in de sporthal Dulpop.  Tegen 21/08/2015 zou alles klaar moeten zijn.   

• Volgende zomervakantie 2015-2016 starten de werken aan de luifel van de kleuters. 

 

 

7. Data volgend schooljaar: 

• 15/10/2015 om 20u 

• 10/12/2015 om 20u 

• 17/03/2016 om 20u 

• 09/06/2015 om 20u 

 

8. Varia: 

• / 

 

 

 


