
Schoolraad 1/4/2021 
Aanwezig: 

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

Afwezig: 

- Jan Boodts 
 

Agenda: 

 

 Bezinning: Kinderen en jongeren volop kansen geven… 
 

 Goedkeuring vorig verslag: geen opmerkingen 
 

 Verhoging kosten middagtoezicht – schoolreglement: 
Vanaf 1 september 2021 zal het middagtoezicht 1 euro per 
middag bedragen. Deze verhoging is nodig om alle kosten te 
kunnen dekken, vrijwilligers en leerkrachten die extra 
middagtoezicht doen en de rustige ruimte in de bovenbouw 
heeft ook middagtoezicht. Er wordt ook meer gespreid gegeten. 
De bijdrage voor het middagtoezicht wordt zo laag mogelijk 
gehouden en is een nuloperatie. 
Deze aanpassing zal in het schoolreglement komen en vanaf 1 
september 2021 worden ingevoerd.  
De schoolraad heeft deze bijdrage middagtoezicht 
goedgekeurd. 
 

 Leerlingenaantallen + lestijdenpakket 
KLEUTERS: 
Vorig schooljaar werden 98 kleuters geteld. 
Dit schooljaar:  + 12 kleuters = 110 kleuters  
Voor het lestijdenpakket betekent dit dat er ongeveer 17 extra 
uren kleuteronderwijs bij zullen komen.  
 
LAGERE SCHOOL: 
Vorig schooljaar werden er 284 leerlingen geteld. 
Dit schooljaar: +11 = 295 leerlingen 
Voor het lestijdenpakket betekent dit dat er ongeveer 18 extra 
uren lager onderwijs bij zullen komen. 
De SES lestijden zijn toegenomen (dit wordt bekeken via het 
groeitijdenpakket, vroegere studietoelagen). 
 



Volgend schooljaar opnieuw veel kinderen in het tweede leerjaar 
en zesde leerjaar, dus daar streven we naar het maken van 3 
klassen. 
 
Dit alles nog onder voorbehoud. Dit wordt bekeken in het geheel 
van de scholengemeenschap (geven en nemen). 
 

 
 Bouwwerken 

Na de paasvakantie gaat het dak erop. De aannemer zit nog 
steeds op schema en de hoop blijft om de bouw te kunnen 
opleveren voor september. 
 

 Corona: stavaza 
Situatie op 18/3: positief geteste lln: 11 lln (+ 2 lln na 18/3) 
Onze school doet het goed t.o.v. het gemiddelde 0,02% in waas 
en dender / Sint-Petrus 0,002 % 
Er waren in heel deze periode nog geen positieve leerkrachten 
getest. 
Paaspauze: opvangweek op school 

7 à 8 gezinnen doen beroep op de opvang = in het totaal 
15 à 20 leerlingen per dag 

We zijn reeds voorzien op afstandsonderwijs na de 
paasvakantie maar hopen dat dit niet nodig zal zijn.  
 

 Varia 
- Wordt het derde leerjaar terug bij de onderbouw gevoegd zoals het 

vroeger was? Ja, dit is absoluut de bedoeling.  
- Volgende vergadering vastleggen van een nieuwe samenstelling 

van de schoolraad. 
 

 

Voor verslag, 

Ineke Van Goeye 


