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Verslag  vergadering schoolraad 
Maandag 22 september  om 20.00u in het bureau van de directie. 
Aanwezige leden: Katrien Lakiere, Hilde Michielsens (secretaris), Giovanni Samaey 
(voorzitter) , Daisy Snoeck, Mario Vermeersch, Christine Deblaere, Els Desmet (directeur)  
 
 

1. Vorig verslag is met 2 aanpassingen goedgekeurd. 
 Bij punt 1 aanvulling: Waar nodig wordt voor bijkomende informatie verwezen 

naar beschikbare documenten, zoals bv de schoolbrochure.  
 Bij punt 7 (organisatie eetzaal): oudere leerlingen mogen jongere leerlingen niet 

straffen.  
 

2. Goedkeuren en aanpassen agenda 
 Bij punt 5: ook nog de prioriteiten 2014-2015 bespreken  

 
3. Overlopen lijst actiepunten: er waren geen actiepunten meer.  

 
4. Leerlingenaantallen:  

 
 In de kleuterschool zijn op 1 september 149 kleuters gestart.(febr. 2014: 181 kls) 
 In de lagere school zijn op 1 september 234 leerlingen gestart.(febr 2014: 218 lln) 

 
5. Experimenten, projecten en prioriteiten:  

 Prioriteiten: zie prioriteitenplan 2014-2015 (schoolwerkplan) / zie bijlage 
 Kangoeroewedstrijd: we hopen dat wie meedeed reclame maakt voor wie het vorig 

schooljaar niet aandurfde.  
 My machine: een industrieel product ontwerpen / tweede leerjaar in samenwerking 

met een VTI.  
 In de zorgwerking zetten we het initiatief van begeleiding Frans met mevr. 

Christine en de uitbreiding voor wiskunde onder begeleiding van Giovani verder.  
 

6. Bijdrageregeling: zie vorig verslag  
 

7. Welzijn- en veiligheidsbeleid van de school 
 
 Veiligheid nieuwe speeltuigen: de veiligheid van de schommels is besproken met 

veiligheidscoördinator en coördinerend directeur. Er kwam niet onmiddellijk een 
oplossing uit de bus. 
Idee: zo goedkoop mogelijk een omheining plaatsen (deadline: novembervakantie) 



ACTIEPUNT 1: Giovani stuurt een mail naar voorzitter oudervereniging met 
vraag voor organisatie van dit initiatief.  
Tijdelijke oplossing: juf/ meester  op post.  

 Verkeersveiligheid rond de school: 
Schoolpoortbewaking: ok 
Probleem van oprijdende wagens aan poort en uitvoeren van een gevaarlijk 
maneuver blijft. 
ACTIEPUNT 2: Els wijst de ouders, grootouders,… nog eens op het belang van 
een schoolveilige omgeving via nieuwsbrief.  

 
8. Infrastructuurwerken: 

Toiletten zijn klaar. De deuren zijn nog in bestelling. 
Muurtjes (wijziging concept) zou moeten klaar zijn na novembervakantie.  
Volgend project: turnzaal (vochtigheidsproblemen)  / verkorte procedure 
ACTIEPUNT 3: Giovani stuurt mail naar Sofie of er een mogelijkheid is minister H. 
Crevits op school te krijgen.  
 

9. Vragen gesteld door ouders: 
 Eetzaal: herorganisatie. Probleem van straffen is opgelost. Lln van derde en vierde 

leerjaar helpen mee in het eetzaalgebeuren. Er wordt met een beloningskaart 
gewerkt. Een volle kaart kunnen ze inruilen voor iets uit de schoolwinkel.  
Er zijn toezichtsters te weinig over de middag. 
Boterhameters eten buiten aan de picknicktafels. Bij minder goed weer eten ze 
binnen. 

 Communicatie rond verschuiving examens. 
Dit wordt toegelicht op het infomoment van de klas.  
Opvolging en evaluatie van deze verandering wordt op agenda gezet.  
 

10. Gewijzigde wetgeving rond bevoegdheden schoolraad: zie bijlage  
 

11. Varia en rondvraag:  
 
 Strikte opvolging algemeen probleem: onbeleefdheid van de kinderen, niet 

luisteren, zich niet aan de regels houden.  
Het team volgt nauw op: wijzigingen speelplaatsorganisatie, extra toezicht, 
klasgesprekken. 

 Neutraal bemiddelaar van VCOV kan een hulp zijn om moeilijke situaties uit te 
klaren. 
ACTIEPUNT 4: Giovani neemt contact op met VCOV.  

 Wijziging in regelgeving schoolraad (zie document)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 


