
Schoolraad 09/06/2020 
Aanwezig: 

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

Afwezig: 

- Jan Boodts, Kristof Van der Borght 

Agenda: 

1. Bezinning: Maar de lente wist het niet 

 

2. Goedkeuring vorig verslag: Opmerkingen:  

- drinkfonteintjes via Aquafin: De afspraak moet opnieuw worden 

gemaakt. Is dit nog realistisch met de coronaproblematiek? Karin volgt 

verder op. 

Kinderen kunnen hun drinkbus aanvullen op school indien nodig. 

Drinkbus zelf meebrengen is mogelijks een blijvende maatregel die de 

school overweegt. 

 

3. De schoolkalender voor volgend schooljaar 
- Vakantiedagen (zie bijlage) 

 

4.  Coronasituatie en gevolgen 

- Organisatie einde schooljaar 
o Deze situatie blijft lopen tot einde schooljaar. De laatste 

maandag en dinsdag zullen de klassen volledig naar school 
komen in een beurtrol (kortere schoolmomenten).  

o Het 6de leerjaar mag jammer genoeg geen sleep-in doen 
(negatieve adviezen van IDEWE en Katholiek onderwijs 
Vlaanderen). Alternatief programma na  15u30 
(bubbelvoetbal, silent party, frietkraam,…) 

- Start nieuw schooljaar 
o Voor een derde klas te organiseren in het 1ste leerjaar zijn er 

dan uren van de zorg nodig. Deze puzzel moet nog gelegd 
worden.   

o Een klein 6de leerjaar 
o Het 5de leerjaar heeft ook 3 klassen 
o Eind augustus pas verdeling van de klassen aangezien er nu 

nog niet is geweten hoeveel kinderen er toegelaten zullen zijn 
in de klassen.  

o Welkomdag eind augustus (kennismaking met juf en klas) 
- Zwemmen 



o Volgend schooljaar is de kans groot dat we niet kunnen gaan 
zwemmen. Het zwembad van Beveren legt mogelijks een 
verbod op aan scholen buiten Beveren. Dit is nog erg onzeker 
dus er wordt gewacht op verdere instructies.  

  

5. Bouwwerken 

- Vrijdag wordt de betonplaat gegoten. Er wordt een pomp geplaatst 
op het kruispunt Parklaan-Lamperstraat. Er wordt een bericht 
gestuurd op gimme om ouders hiervan te verwittigen.  

- De oude verwarmingstoestellen zijn afgebroken. 
- De gasinstallatie is in opbouw (geïnstalleerd begin zomervakantie).  
- De toiletten van de bovenbouw worden vernieuwd tijdens de 

zomervakantie 
 

6. Wijzigingen schoolreglement 

- Decretaal: vanaf volgend schooljaar zijn kleuters vanaf 5 jaar 
leerplichtig.  

- Maximumfactuur meerdaagse uitstappen is omhoog gegaan met 5 
euro. (Dit wordt 445 euro) 
 

7. Bepalen van de data van de schoolraad voor volgend schooljaar 

- Donderdag 15 oktober om 20u 
- Dinsdag 15 december om 20u 

Donderdag 1 april om 20u 
- Dinsdag 8 juni om 20u 

 
8.  Varia: 

- Er komt nog een enquête voor ouders en leerkrachten vanuit het 
schoolbestuur om het afstandsonderwijs te bevragen.  

- Oudercontacten en rapporten: geen eindtoetsen meer, deze 
werden vervangen door observaties. Het rapport zal er dus wel wat 
anders uitzien dan gewoonlijk.   

- Zorgen van ouders of de kinderen dit schooljaar alles wel gezien 
hebben? Er wordt verzekerd dat de basisleerstof volledig gegeven 
en geoefend werd. 

 
9. Volgende vergadering: 

- Donderdag 15 oktober om 20u 

 

Voor verslag, 

Ineke Van Goeye 


