
Schoolraad 02/04/2019 

 
Aanwezig: 

 Pieter Swinnen, Veronique Janssens, Veroniek De Wilde, Karin De 

Lamper, Hugo Ruymbeke, Pieterjan Arnauts, Marc Verschooren, 

Christine De Roeck, Yves Verhaeghe 

Verontschuldigd: 

 Ineke Van Goeye, Kristof Van der Borght,  

Afwezig: 

 Jan Boodts 

Agenda: 

1. Bezinning: Vasten 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

Jan Boodts was verontschuldigd 

3. Lestijdenpakket, schoolstructuur, leerlingenaantallen 
 

 Cfr. bijlage: kopie van de dienstbrief met de omkadering 

van schooljaar 2019-2020 

 

Kleuter: 166 lestijden  +3 

Lager 367 lestijden   -1 

Aangevuld met 30 lestijden RKG en 9 uur kinderverzorging.  

De aanwending gebeurt later na samenspraak met de 

personeelsleden o.a. via functioneringsgesprekken en met 

andere scholen van het schoolbestuur. 

Leerlingenverwachtingen tegen 1 september 2019: Voor het 

derde leerjaar enkele bijkomende inschrijvingen. We verwachten 

ongeveer (55 lln.) Dat resulteert in 3 klassen van het vierde 

leerjaar volgend schooljaar. De lln.-aantallen van 1 februari 

geven ongeveer hetzelfde beeld als vorig jaar.   



Verwachte uitstroom: 49 leerlingen. Verwachte instroom uit de 

kleuterschool + ‘t Krinkelding: ongeveer 44 leerlingen. 

 4.  Bouwwerken 

De hoop om te kunnen starten na het bouwverlof in 2019 bleek 

ijdel. Hopelijk starten eind 2019. Agion blijkt nog problemen te 

hebben met een meerkost van ongeveer 80.000 euro. 

 

 

 

5. Varia: 

 Info facultatieve verlofdagen schooljaar 2019-2020. Normaal 

gebeurt de bespreking ervan in een personeelsvergadering. 

Wegens omstandigheden is dat nu niet gebeurd. Mede 

daardoor is er wat onenigheid over deze materie. Enerzijds 

valt de keuze op de opname van vier halve dagen binnen 

een tijdsbestek van 14 dagen op het einde van het 

schooljaar (tussen 20 mei en 3 juni) anderzijds vraag naar 

meer spreiding ook in functie van de eindtoetsen voor 

ondermeer de leerlingen van de zesde klas. 

 De leden van de schoolraad stellen voor om deze materie te 

(her)bespreken tijdens de personeelsvergadering van 23 

april en daar te streven naar een consensus. Het resultaat 

van dat gesprek zal doorgemaild worden aan de leden van 

de schoolraad. 

 

6.  Volgende vergadering: 

 Donderdag 6 juni 2019 om 20.00 u. 

 

 

Voor verslag, 

Hugo Ruymbeke 


