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Verslag  vergadering schoolraad 
Maandag 19 oktober  2015 om 20.00u ten huize Giovanni.  
Aanwezige leden: Katrien Lakiere, Hilde Michielsens (secretaris), Giovanni Samaey 
(voorzitter) , Daisy Snoeck, Mario Vermeersch, Els Desmet (directeur), Christine Deblaere  
 
1. Vorig verslag goedgekeurd. 
 
2. Aanpassen agenda: bijkomende agendapunten: eetzaalgebeuren 
 Wordt strikt opgevolgd. De opmerkingen die de kinderen maken tijdens de vertelronde 

op vrijdag worden aangepakt.  
 

3. Er stonden geen actiepunten meer op de lijst 
 
4. Leerlingenaantallen 
 
 147 kleuters en 260 leerlingen in de lagere school: positieve evolutie voor volgend  

             schooljaar. 
             Invoegen leerlingenstop werd besproken in LOC. Het schoolbestuur is nog niet  
             onmiddellijk van plan om dit in te voeren.  
 
5. Experimenten en projecten: 
 
 STEM = pilootproject “onderzoekend leren”  

             Een kernteam volgt de sessies waarbij de inhoudelijke info wordt gegeven. Deze        
             zaken worden in de PV’s naar alle leden toe gebracht zodat een visie gevormd kan    
             worden om verder mee aan de slag te gaan (niet dit schooljaar). 
             Giovanni is vragende partij om deel te nemen aan dit project.  
 OUTPUT-ANALYSE = analyse van IDP / om kwaliteit van ons onderwijs te 

bewaken en eventueel, indien nodig, acties aan te koppelen / kernteam (uit elke graad 
iemand)  

 VOORLEESWEEK:  
1 mama heeft zich aangemeld / meer mensen mobiliseren via brief VCOV uit 
draaiboek?  

 
6. Bijdrageregeling 
 Meerdaagse uitstappen kleuterschool: dit is gekoppeld aan de maximumfactuur.  

            1 jaar gratis zwemmen gebeurt in het derde leerjaar  
 
 
7. Welzijns- en veiligheidsbeleid van de school 



 Sterk rapport van de doorlichting preventie en veiligheid. 
 

8. Infrastructuurwerken 
 Sportzaal: kleine zaken zijn nog in afwerking. 

           Tip: iemand met kennis van het vak betrekken in zo’n projecten?  
 
9. Vragen gesteld door ouders 
 Speelplaatswerking:  

Sommige ouders voelden bij het begin van het schooljaar de hoeveelheid van 
leefregels aan als beklemmend.  
In praktijk wordt daar al naar gelang de situatie, het kind wijs mee omgegaan.  
Jammergenoeg zijn deze zaken er nodig om bij extreme gevallen bewijsmateriaal voor 
handen te hebben.  
Ook hier stimuleert de school om bij verzuchtingen, opmerkingen,… rechtstreeks 
contact op te nemen met de school.  
In nieuwsbrief november/ december wordt de vraag gericht of daarvoor een info-
avond moet georganiseerd worden.  

 Toegankelijkheid Gimme voor niet-betrokkenen 
Het  is technisch niet haalbaar om dit te voorkomen. De ICT-coördinator  
bekeek dit uitvoerig.  

 Mogelijkheid tot vroeger eerste oudercontact 
Als ouders met bezorgdheden zitten wil de school hen vooral stimuleren om 
de school te contacteren. Directie, zorgcoördinator en  leerkrachten staan open voor 
een gesprek. Dit wordt via een groene sticker nog eens op het herfstrapport vermeld.  
Doorheen het schooljaar gebeuren reeds heel wat gesprekken op initiatief van de 
school naar aanleiding van bezorgdheden, opvolging,…  
 

10. Varia  
 Verkeerssituatie aan de schoolpoort blijft onveilig (busje Tinelotje en Tanneke) 

Directie belt naar burgemeester. 
 Activiteiten oudervereniging: sneukeltocht, koekenverkoop en kwis 
 Ideeënbus: sleutel bij Giovanni en Mario. Nut van die bus nog eens duidelijk maken 
 Volgende vergadering: 18 januari 2016  

 
 
 
 

 


