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Verslag  vergadering schoolraad 
Maandag 16 maart  2015 om 20.00u ten huize Giovanni. 
Aanwezige leden: Katrien Lakiere, Hilde Michielsens (secretaris), Giovanni Samaey 
(voorzitter) , Daisy Snoeck, Mario Vermeersch, Els Desmet (directeur)  
Verontschuldigd: Christine Deblaere 
 

1. Vorig verslag: goedgekeurd.  
2. Evaluatie examens  

               Bevraging leerkrachten  ( kerstrapport – einde eerste semester) 
 
16 antwoorden binnen  

 10 positief tegenover de verandering 
 2 zonder mening (+/-) 
 4 negatief tegenover de verandering 

 
Grootste opmerkingen bij negatieven : 
 Geen vakantie/rust na het rapport 
 Met een schone lei beginnen na de kerstvakantie  
 
Bevindingen bij de positieven : 
 Gaf rust in de werking 
 Minder jagen 
 Meer tijd om leerstof vast te zetten 
 Meer tijd om zaken te observeren 
 
            Bevraging bij de leerlingen 5de en 6de leerjaar  
 
           6B  
           Op 14 lln 12 negatief ( 85%) 
 
           6A 
           Op 16 lln 11 negatief ( 68%) 3 positief ( 18%) en 2 +/- ( 12.5%) 
Grootste bemerking bij negatieven : 
 Geen vakantie om uit te blazen 
 Sommigen moeten studeren in de vakantie 
 
Bemerkingen bij positieven : 
 Nu kunnen spelen met speelgoed van de Sint 
 Goed dat je na de vakantie nog twee weken had om uitleg te vragen  



 
5de  
Op 25 lln 11 negatief ( 44%), 6 positief ( 24%) en 7 +/- ( 28%), 1? ( 4%) 
 
Bemerkingen bij negatieven : 
 Liever vlug van af 
 Studeren als anderen spelen 
 Geen vakantie na de toetsen  
 
Bemerkingen bij de positieven : 
 Een vakantie waar je echt kon ontspannen 
 Studeren in de vakantie als je je verveelde 
 
            Bevraging ouders (door oudervereniging)  
20 % -> voor   
Bemerkingen:  
           Kerstvakantie= batterijen opladen 
 
30% -> tegen  
Bemerkingen: 
            Geen rust na het rapport  
 
50% -> onverschillig  
 
 
 
Suggesties voor  aanpassingen volgend schooljaar: 

 Examenperiode eindigen op een vrijdag 
 Toetsvrije, themavrije  week aan koppelen (techniekdag, geen 

huiswerk, …) 
 Bekijken hoe we als school rekening kunnen houden met de 

opmerking dat februari laat is voor een oudergesprek 
(bijkomend oudercontact, betere organisatie informele contacten,  

                      Duidelijke communicatie op ouderinfo/ hoe wij het zien ,…)  
 Duidelijk stellen dat het niet de bedoeling is dat er in de 

kerstvakantie voor school moet gewerkt worden 
 Volgend schooljaar herevalueren  
 Aandacht vestigen dat ouders communiceren naar derden 

(buitenschoolse activiteiten) dat onze examenperiode na 
Nieuwjaar valt.  
 

3. Uurregeling over de middag en speelplaats 
Signaal gegeven in LOC (Tanneke) dat gekwalificeerde mensen zich mogen 
aanmelden.  
In het LOC Tanneke worden de onderhandelingen voor de naschoolse opvang 
heropgestart. Met vooral de nadruk op organisatie huiswerkbegeleiding en het 
feit dat opvang op school verlieslatend is.  
 

           School werkt een degelijk plan uit naar volgend schooljaar toe (nadruk op         
           gedrag), dit valt en staat een stuk met de begeleiding over de middag. Het      



            blijft moeilijk gemotiveerd  personeel te vinden die onze visie uitstraalt.  
            We vragen tips bij VCOV en bekijken mogelijkheden op vrijwilligers.net.  
 
            Verandering uurregeling over de middag (kortere middagpauze) gaat niet 
            door.  
            Praktisch gezien is dit niet haalbaar.  
 

4. Lestijden 2015-2016   
 

PROGNOSE 2015-2016 
 
LESTIJDEN KLEUTER 
217 plus 10 SES-lestijden = 227 lestijden = 9 FT plus 11 restlestijden  
 
Veerle 1FT 
Katty 1FT 
Loes 1FT 
Lies 1FT 
Lore en Marijke 1FT 
Barbara 1FT 
Sandra 1FT 
Kelly 1FT 
Marijke ½ FT 
Griet ½ FT plus restlestijden  
     Peuters :  nu al 6 voor 01/09, 2 voor Allerheiligen en 
2 voor nieuwjaar  
     1ste kleuter : 35 lln +? ( 3) 
     2de kleuter : 44 lln 
     3de kleuter : 48 lln  
 
KLEUTER/LAGER 

Hilde 4lestijden  
Nico 2 lestijden  
Franky 2 lestijden   

 
 
 
LESTIJDEN LAGER  
 
287 plus 14 SES,  2 additionele lestijden  plus 22 uren godsdienst ( 11x2lt) = 325 
lestijden  
= 13 FT plus 13 restlestijden  

 
 
Evelyn 1FT     25 lln +? 
Katrien 1FT     25 lln +? 
Elke 1FT     26 lln 
Lieve 1FT     25 lln 



 
Carmen 19/24 plus 5/24   19 lln 
Patrick 1FT     19 lln 
Sabine 1FT     20 lln 
Isabel 1FT     21 lln 
 
Sandy 1FT     22 lln 
Griet 1FT     21 lln 
Do 1FT     14 lln/13lln 
Angelique 1FT    13 lln  
 
Ann 1FT 
 
Dit wordt dinsdag 17 maart om 16u aan team voorgesteld. 
Vanaf dan kan het puzzelwerk beginnen. Het is de bedoeling een organisatie uit te 
werken waarbij iedereen zich goed voelt, rekeninghoudend met positieve impulsen 
van de werking dit schooljaar (co-teaching, samenwerking,…).  
 

5. Lasagne-avond  
Grote dankbaarheid van de organisatoren van de lasagne-avond voor de spontane 
hulp vanuit het team.  
 

 
 

 


