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Verslag  vergadering schoolraad 
Maandag 18 januari  2016 om 20.00u ten huize Giovanni.  
Aanwezige leden: Katrien Lakiere, Hilde Michielsens (secretaris), Giovanni Samaey 
(voorzitter) , Els Desmet (directeur), Christine Deblaere  
Verontschuldigd: Mario Vermeersch, Daisy Snoeck, 
 
1. Vorig verslag goedgekeurd. 
 
2. Aanpassen agenda: bijkomende agendapunt: map op banken tijdens toetsen. 
 Naar de kinderen toe brengen als “rust en intimiteit creëren”, niet de nadruk leggen op 

spieken.  
 

3. Actiepunten: 
 
 Mario heeft de sleutel gekregen. 
 Verkeerssituatie aan de schoolpoort: er is gebeld geweest. Men beloofde opvolging. 
 STEM-project: 3 sessies achter de rug (met vrij veel herhaling) 

Nadruk op: “hoe zou jij dit oplossen?”/ stimuleren onderzoekend leren en 
probleemoplossend denken.  
Giovanni geeft nog interessante sites door. 
 

4. Resultaten doorlichting werden reeds meegegeven in een schrijven naar de ouders 
(nieuwsbrief). Op de schoolraad werd het verslag doorlopen.  
 
 
5. Middagtoezicht: loopt goed 
 
 Nieuwe catering: iedereen is tevreden 
 De toiletten worden over de middag gesloten om betere controle te kunnen houden op 

misbruik gebruik toiletpapier, afval in toiletten,… De leerlingen weten dat ze aan de 
toezichtster kunnen vragen om de deur open te maken zodat ze naar het toilet kunnen 
gaan.  

 
6. Oudercontact 
 
 Ondanks de sticker op het rapport van november (met uitnodiging om als ouders met 

vragen zitten contact op te nemen met de school) blijven sommige ouders het 
oudercontact eind januari/ begin februari laat vinden.  
Een voorstel van ouders:  



 Ouder heeft recht op 2 oudercontacten per schooljaar. Er worden 3 momenten 
voorgesteld. Een bijkomend contact kan in november, los van rapport.  

 
Dit wordt binnen het leerkrachtenteam besproken.  

 
 
7. Varia 
 
 Er is een nieuwe codi aangesteld: dhr Pieter Devos 
 Uitstap dinomuseum derde kleuter is niet doorgegaan omwille van terreurdreiging in 

Brussel.  
Als alternatief gingen de kinderen naar de dinofilm kijken.  
De mening van sommige ouders was  hieromtrent niet gelijklopend. Leerkrachten en 
directie probeerden hier een beslissing te nemen met de beste bedoelingen.  

 Volgende datum schoolraad: 21 maart om 20u 
 
 


