
Schoolraad 07/06/2018 

 
Aanwezig: 

 Pieter Swinnen, Veronique Janssens, Veroniek De Wilde, Jan Boodts, 

Karin De Lamper, Ineke Van Goeye, Hugo Ruymbeke, Kristof Van der 

Borght, Pieterjan Arnauts, Marc Verschooren 

Afwezig: 

 Cindy Verdoorent, Christine De Roeck 

 

Agenda: 

1. Bezinning 

 

2. Goedkeuring vorig verslag: 

Verlofdagen afstemmen op Sint-Joris? Haalbare kaart? 

Misschien wel als er een brugdag kan gemaakt worden en voor 

beide scholen een goede optie is. 

Waarschijnlijk volgend schooljaar geen optie. 

 

3. De schoolkalender voor volgend schooljaar 
 Cfr. bijlage 

Deze kalender wordt meegegeven met de kinderen op het einde 

van het schooljaar (met de rapporten). 

 

4.  De schoolstructuur van volgend schooljaar 

 Cfr.  Bijlage 

Nog niet duidelijk of er 3 eerste leerjaren of 3 derde leerjaren 

komen. Hier komt de komende weken nog meer duidelijkheid 

over.  

 

5.  Bouwwerken 

Er werd een nieuw project ingediend maar dit werd reeds 2x terug 

gestuurd omdat het te ‘duur’ was. Door de actualisatie is het 



project in de loop der jaren al veranderd. De noden zijn 

veranderd. 

 

Kleine projecten mogen om de twee jaar ingediend worden. Er wordt 

nog gewacht op het opleveren van de luifel. 

Volgende kleine projecten staan nog op de verlanglijst: 

- Sanitaire blok bovenbouw 

- Nieuwe ramen bovenbouw 

- Vernieuwing sanitaire blok onderbouw 

 

6. Wijzigingen schoolreglement 

- GDPR: uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen nodig 

voor het maken van beeld- en geluidsopnames. Scholen 

kunnen niet uitgaan van een stilzwijgende toestemming. De 

ouders hebben ondertussen allemaal hun wens kunnen 

uitdrukken. 

- Absoluut en permanent rookverbod: de school moet dus altijd 

rookvrij zijn.  

- Ondersteuningsnetwerken: Dit is verplicht om te voorzien in 

een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders. In het 

schoolreglement staat bij welk ondersteuningsnetwerk de 

school is aangesloten en bij wie ouders terecht kunnen met 

vragen over ondersteuning (van hun kind binnen de school). 

 

7. Bepalen van de data voor volgend schooljaar: 

- Donderdag 18 oktober 

- Maandag 17 december (onder voorbehoud) 

- Dinsdag 2 april 

- Donderdag 6 juni 

Telkens om 20u 

 

8. Varia: 

 Was er een probleem met het drinkbaar water? Ja, inderdaad 

op de bovenbouw maar is al opgelost. Zijn drinkfonteintjes 



interessant? Dit kan worden bekeken binnen de 

scholengemeenschap.  

 Eerste communie: De school mag van de parochie hier niets 

in betekenen en betreurt dit ten zeerste. 

 

9.  Volgende vergadering: 

 Donderdag 18 oktober om 20u 

 

 

Voor verslag, 

Ineke Van Goeye 


