
Schoolraad 

08/06/2017 

 
Aanwezig: 

 Nicky D’hondt, Cindy Verdoorent, Veronique Janssens, Veroniek De 

Wilde, Els Remon, Jan Boodts, Marc Verschooren, Pieter Swinnen, 

Pieterjan Arnauts, Ineke Van Goey, Hugo Ruymbeke (ipv Lutgart 

Christiaensens), Christine De Roeck 

______________________________________________________________ 

 

Agenda: 

 

1. Bezinning 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

 

3. De schoolkalender voor volgend schooljaar:   

 22/11/17 pedagogische studiedag 

 30/11/17 – 05/11/17 herfstvakantie 

 25/12/17 – 07/01/18 kerstvakantie 

 24/01/18 pedagogische studiedag 

 12/02/18 – 18/02/18 krokusvakantie 

 28/02/18 pedagogische studiedag 

 02/04/18 – 15/04/18 paasvakantie 

 30/04/18 facultatieve verlofdag 

 02/05 facultatieve verlofdag 

 09/05/18 facultatieve verlofdag 

 11/05/18 brugdag 

 29/06/18 laatste schooldag 1/2dag vrij 

 



4. Schoolstructuur volgend schooljaar: 

 5 kleuterklassen 

 13 klassen lagere school 

 Er werd nog niet beslist hoe deze ingevuld zullen worden 

 Opmerking:  beter kleine klassen i.p.v. zorg?  

 

5.  Bouwvorderingen: 

 De afwatering van het dak is gebeurd 

 Voor het bouwverlof:  plaatsen van dakisolatie, ramen en deuren 

 Na het bouwverlof:  chapewerken, verdere afwerking en plaatsen 

van de toiletten in de klassen.  Het einde wordt voorzien voor 

01/09/17 

 De speelplaats van de kleuterschool zal hersteld worden 

 Geen verder zicht op andere bouwwerken 

 

6.  Bepalen data volgend schooljaar: 

 19/10/17 om 20 uur 

 07/12/17 om 20 uur 

 29/03/18 om 20 uur 

 07/06/18 om 20 uur 

 

7.  Wijzigingen in het schoolreglement bespreken: 

 Het middagtoezicht verhoogt naar 75 eurocent (de impact voor de 

ouders is minder gezien de fiscale aftrekbaarheid) 

 De dranken tijdens de middag worden verhoogd naar 50 eurocent 

 Het water in de klas verhoogt naar 20 eurocent 

 Organisatie oudercontacten: vraag naar gemeenschappelijke vorm 

van organisatie betreffende gescheiden ouders in de ganse  

scholengemeenschap.  In het reglement wordt opgenomen dat één 

oudercontact voor de natuurlijke ouders wordt georganiseerd.  Een 

uitzondering kan aangevraagd worden aan de directie.  Deze neemt 

na een individueel overleg met de ouder een beslissing. Belangrijk  

bij een gezamenlijk oudercontact is het belang van een open en 



transparante communicatie naar beide ouders toe.  Enkel op deze 

manier kunnen discussies en verschillende interpretaties  van het 

oudercontact vermeden worden.    

 De schoolraad keurt de aanpassingen goed. 

 

8. Installatie nieuwe schoolraad: 

 Cindy Verdoorent blijft nog 2j – Yves Verhaegen komt ter 

vervanging (ouderraad) 

 Nicky D’hondt stopt – Kristof Vanderborght komt in de plaats 

(ouderraad) 

 Hugo Ruymbeke vervangt Lutgart Christiaenssens (schoolbestuur) 

 De volgende schoolraad wordt de nieuwe voorzitter en secretaris 

verkozen. 

 

9. Bedanken van leden schoolraad die afscheid nemen 

 

10. Varia: 

 Maandag 12/06 en dinsdag 13/06 is er bezoek van de Vlaamse 

onderwijsinspectie voor een onderzoek betreffende de kwalieit van de 

llnbegeleiding.  De school heeft zich opgegeven en werd verkozen om 

deel te nemen.  Doel?  Nagaan wat het verschil is tss het zorgaanbod 

in het lager onderwijs en het secundair onderwijs, waar dit onderzoek 

ook is gebeurd.  Diverse gesprekken met de directie, het zorgteam, 

een aantal ouders, de leerktachten en de leerlingen zullen 

plaatsvinden.   

 Verkeer?  De ‘parking’zone is aangekocht in het kader van het ruimer 

mobiliteitsplan.     

 

10.  Volgende vergadering: 

  19/10/2017 om 20 uur. 

 

Voor verslag, 

Nicky D’hondt 


