
Schoolraad 8/6/2021 
Aanwezig: 

Veronique Janssens, Diane Dekkers, Karin De Lamper, Ineke Van 
Goeye, Anaïs Vermeiren, Marc Verschooren, Joke Willemsen, 
Kristof Van der Borght, Christine De Roeck, Pieter Swinnen, Jan 
Boodts, Stefanie De Wilde, Simon Van Puyvelde 
 

Afwezig: 

Anne-Marie De Jonghe 
 

Agenda: 

 

 Bezinning: Klein geluk 
 

 Goedkeuring vorig verslag: geen opmerkingen 
 

 De schoolkalender voor volgend schooljaar: 
 

o Pedagogische studiedag moet nog worden vastgelegd – 
ondertussen bekend nl. 21/10 en 3/12. Er werd een extra 
pedagogische studiedag aangevraagd om onze nascholingen 
rond te krijgen die we met het hele team moeten volgen. 

o Facultatieve verlofdag: ma 2/5, di 7/6 
o Pedagogische studiedag van het KSAS: woe 16/3 

 
 

 Coronacrisis: zwemmen volgend schooljaar: 
 
Het zwemmen wordt opnieuw opgenomen. Het is een overgangsjaar 
en vanaf het schooljaar 2022-2023 zou dan de gebruikelijke regeling 
terug van start gaan en de kinderen van het 1ste leerjaar terug 
zwemmen. 
 
Voor het schooljaar 2021-2022 ziet het er als volgt uit: 
6de leerjaar: in september en oktober  
4de leerjaar: van september tot eind januari 
2de leerjaar: van november tot einde schooljaar 
3de leerjaar: van februari tot einde schooljaar 
 
De zwembeurten gaan door op maandagvoormiddag.  
 
 

 Bouwwerken: 
 

In de loop van september komt het aluminium van de ramen binnen.  



De verhuis zal wel begin juli gebeuren zodat alle klassen van het 
eerste tot het derde leerjaar in de onderbouw terecht kunnen en de 
leerkrachten de klassen kunnen inrichten.  
Bezettingswerk wordt al grotendeels voor de ramen gedaan. Er wordt 
ook meer overdekte ruimte (erg nodig bij regenweer) gecreëerd langs 
de kant van de speelplaats (voor de turnzaal en de nieuwbouw).  
 
Het speeltuig voor de speelplaats zal uit eigen budget moeten komen.  

 
Jammer dat het veel te lang heeft geduurd. Er is veel tijd verloren 
gegaan o.a. met het afgraven van de ondergrond. 
 

 
 Wijzigingen schoolreglement: 

 
 Kinderrechten krijgen een uitdrukkelijke plaats in het 

schoolreglement. 
 Verplichte taalscreening in het begin van de derde kleuterklas. 

Kleuters zijn verplicht een taalintegratietraject te volgen bij een 
onvoldoende resultaat. De school heeft nog heel weinig 
informatie over hoe dit dan concreet zal worden uitgevoerd.  

 Nieuwe toelatingsvoorwaarden: 290 halve dagen naar school 
en positief advies van de klassenraad.  

 Geen vrijstellingen voor de lessen Rooms-Katholieke 
godsdienst.  

 Verslagen en gemotiveerde verslagen zullen op het Iris-
platform (CLB en scholen) te vinden zijn. 

 De scherpe maximumfactuur blijft ongewijzigd: 45 euro voor 
een kleuter en 90 euro voor een leerling  

 De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen: niet meer 
dan 450 i.p.v. 445 euro voor het eerste tot het zesde leerjaar.  

 Beroepsprocedure opstarten bij schoolbestuur 
 Privacyverklaring 

 
De middaguren zullen wijzigen om de organisatie van de school beter 
te doen werken. De middagpauze van onze school zal door het 
verschuiven nu ook samenvallen met de middagpauze van de andere 
scholen uit de scholengemeenschap.  
Middag tot 12u05. Om 13u35 start van de namiddag. De lengte van de 
middagspeeltijd verandert daardoor niet.  
Zo zijn er 4 blokken in de voormiddag en 2 blokken in de namiddag. Dit 
is logischer en geeft ook de kans aan leerkrachten om te kiezen om 4/5 
of halftijds te werken. Dit wordt op het einde van het schooljaar al 
gecommuniceerd aan de ouders.   
 

 Bepalen van de data voor volgend schooljaar: 
 

 Donderdag 7 oktober om 20u 



 Woensdag 8 december om 20u (onder voorbehoud als er 
genoeg punten zijn) 

 Maandag 14 maart om 20u 
 Donderdag 9 juni om 20u 

 
 Samenstellen van nieuwe schoolraad: 

 
Vanuit de ouderraad is er een wissel: 

o Stefanie De Wilde 
o Simon Van Puyvelde 

Geen wijzigingen vanuit de leerkrachten, de afvaardiging vanuit de 
parochie/gemeenschap en vanuit het schoolbestuur 
 
Bedankt aan Pieter en Joke voor hun inzet voor de schoolraad. 

 
 Varia 

o Eetfestijn oktober? Nog af te wachten 
o Nog onduidelijk of we op het einde van het schooljaar de 

klasbubbels mogen mengen en dus de leerlingen kunnen laten 
kennismaken met de nieuwe klasleerkracht en klasgroep.   

 

 

Voor verslag, 

Ineke Van Goeye 


