
Schoolraad 17/10/2019 
Aanwezig: 

- Kristof Van der Borght, Pieter Swinnen, Jan Boodts, Veronique 
Janssens, Diane Dekkers, Karin De Lamper, Ineke Van Goeye, 
Anne-Marie De Jonghe, Pieterjan Arnauts, Marc Verschooren, 
Christine De Roeck, Joke Willemsen 

Afwezig: 

- / 

Agenda: 

1. Bezinning: Hopen is verbinden 

 

2. Goedkeuring vorig verslag: Geen opmerkingen 

 

3. Voorstellen van de nieuwe leden 
- Diane Dekkers – vertegenwoordiger personeel i.p.v. Veroniek De 

Wilde 
- Joke Willemsen – vertegenwoordiger ouders i.p.v. Yves Verhaeghe 
- Anne-Marie De Jonghe – vertegenwoordiger schoolbestuur i.p.v. 

Hugo Ruymbeke 
 

4.  Lestijdenpakket en leerlingenaantallen 

- Door het kleine geboortejaar zijn er 16 kleuters minder. De 
klasaantallen zijn dus kleiner 

- In de lagere school zijn er 13 kinderen meer. Er zijn veel leerlingen 
in het eerste leerjaar. Door extra uren bij te krijgen van de 
scholengemeenschap is er een extra klas gevormd. 

- In het derde leerjaar 2 leerlingen minder door verhuis. 
- In het vierde en zesde leerjaar zijn er nog extra leerlingen bij 

gekomen.  
- Er is een klein vijfde leerjaar. 

  

5. Schoolstructuur 

- Nieuwe juf: Lien Firlefyn (halftijdse opdracht) voor socio-emotionele 
begeleiding op vraag van het kind, ouders of leerkracht. Dit betekent 
een ontlasting van de taak van de directie omdat vorige schooljaren 
deze problemen ook bij Juf Karin en de zorgleerkrachten terecht 
kwamen. In de hogere leerjaren zal Juf Lien ook in groepjes werken 
rond weerbaarheid e.d. De ouders worden altijd betrokken bij het 
proces.  

- Er zijn 8 nieuwe leerkrachten gestart in september! 
-  

 



6. Bouwwerken 

- De aannemer voor de nieuwbouw werd aangesteld: Van den Bosch 
- De Keersmaeker. 

- Tijdens de herfstvakantie worden de bomen uitgedaan.  
- Tussen de herfst- en kerstvakantie worden de nutsvoorzieningen 

afgesloten. 
- In de kerstvakantie wordt gestart met de afbraak. 
- Er komt een nieuwe refter, sanitaire blok, een secretariaat, een 

leraarslokaal, een vergaderzaal, een bergruimte en een bureau. 
- Na de bouwwerken wordt er opnieuw groen aangelegd. 
- De oude sanitaire blok + verwarming wordt ook vernieuwd. (mazout 

weg en gas aangelegd). 
 

7. Varia 

- Eetfestijn: Was er veel vraag naar Halal (kip) bereidingen? 18 
personen.  Er was in het algemeen een goede opkomst.  

- Wat zijn de nieuwe maatregelen op de bovenbouw? Na de 
herfstvakantie gebeuren er enkele aanpassingen: 
 De refter in de bovenbouw: Iedere middag eet er een leerjaar in 

de klas. Men kan dan geen soep eten en de kinderen brengen 
hun eigen drinken mee. Daardoor zullen er minder leerlingen in 
de refter zijn. 

 Tijdens de kleine speeltijden zal de speelruimte worden 
uitgebreid.  

 De rustige hoek wordt uitgebreid met een tekenhoek. 
 Op vrijdag zal er muziek worden gespeeld op de speelplaats 

tijdens de middagspeeltijd. De muziek wordt aan de andere kant 
afgespeeld. Zo blijft de rustige hoek rustiger.  

- Drinkfonteintjes: via Aquafin?  

  

8.  Volgende vergadering: 

- Donderdag 17 december om 20u00 (onder voorbehoud) 
 

Voor verslag, 

Ineke Van Goeye 


