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Verslag  vergadering schoolraad 
Donderdag 15 Januari 2015 om 20.00u in het bureau van de directie. 
Aanwezige leden: Katrien Lakiere, Hilde Michielsens (secretaris), Giovanni Samaey 
(voorzitter) , Daisy Snoeck, Mario Vermeersch, Els Desmet (directeur)  
Verontschuldigd: Christine Deblaere 
 

1. Verslag vorige vergadering is goedgekeurd. 
2. Opvolging actiepunten: 

- Er is een werkgroep opgericht voor de uitwerking van de omheining rond de 
schommels. (oudervereniging) 

- Verkeersveiligheid rond de school: Els zat samen met leden van het 
stadsbestuur. 
Er is blijvend overleg voor het nastreven van een verkeersveilige 
schoolomgeving. 

 Zone 30 aan de achterkant van de school: is in orde 
 Paadje opdelen in 2 delen: voetgangerszone en fietszone: moet nog 

uitgewerkt worden  
 Gehandicaptenparking in Driesstraat komt weer vrij 

- Sophie B. werd nog niet aangesproken in verband de mogelijkheid om minister 
Crevits op school te krijgen.  

3. Gedragskaart – aanpak probleemgedrag 
Er is een beleid maar we voelen voor individuele kinderen de nood voor een nog 
striktere aanpak. 
Er wordt een denkkader uitgewerkt: 

- Begin volgend schooljaar: overzicht van de leefregels op onze school wordt 
aan de kinderen voorgesteld. 
Gedrag tijdens de speeltijd, gedrag over de middag, gedrag in de studie. 
We hebben aandacht voor hoe ruzies kunnen opgelost worden. 
Bij opmerkingen wordt aan het kind gevraagd een grenzenblad in te vullen 
(reflecteren over wat er is gebeurd) 
en moeten de leefregels overgeschreven worden. Als een leerling 3 
grenzenbladen heeft moeten invullen 
volgt een attitudekaart. 

            Opmerkingen bij dit eerste voorstel:   
 Er moet een begeleidingstraject zijn  
 Is het wenselijk een info-avond te geven omtrent dit systeem? 

4. Middagtoezicht 
Over de middag is anderhalfuur vrij lang voor de kinderen. Men is binnen KBO aan 
het kijken voor het inkorten van deze pauze (een uur). 



Alle opties worden nog bekeken (kostenplaatje, uurregelingen, opvang school en 
Tanneke) 
      Denkpiste: voorstel naar sportdienst: “sport op vrijdag”  
Moet hier een medezeggenschapscollege voor opgericht worden?: dit wordt gevraagd 
aan de voorzitter schoolbestuur. (ACTIEPUNT) 
Werking toezichtsters loopt niet altijd op wieltjes: bijsturen, opvolging blijft nodig.  

5. Grootoudervereniging 
Een voorstel van een grootouder op onze school. Dit kan gezien worden als een 
verruiming van de oudervereniging. 
We merken een zekere drempel bij alles wat momenteel loopt (schilouders, 
leesouders, helpende handen) 
Dit voorstel gaat naar oudervereniging door en kan uitgewerkt worden. 
De vraag kan gericht worden bij actieve betrokkenheid voor… (concrete vermelding) 
We hangen een brievenbus voor” ideeën op school “ (ACTIEPUNT). Iedereen kan er 
voorstellen kwijt.  

6. Leerlingenaantal en mogelijke inschrijvingsstop 
                            02/2014: 181 kleuters (nu: 168) 
                            02/2014: 218 leerlingen in LS (nu: 235) 
Samen met schoolbestuur wordt bekeken of een inschrijvingsstop nodig is om de 
kwaliteit van ons onderwijs op school te kunnen  
blijven behouden. De te volgen procedure wordt bekeken en besproken.  

7. Koekjesdozen. 
We blijven ons ergeren aan de vele koekjespapieren die op ons domein rondslingeren.  
Een idee is om alleen nog koeken mee te brengen in koekjesdozen. Dit wordt via de 
nieuwsbrief gecommuniceerd, tenzij er een beter idee 
ons bereikt… 

8. Receptie eerste communie en vormsel  26/06/2015 
Het is het derde jaar dat dit georganiseerd wordt door de school zelf ( leerkrachten en 
zesde leerjaar). 
We merken op die manier een grotere betrokkenheid van het team. De hapjes zijn 
lekker maar niet meer zo fijn als bij organisatie oudervereniging. 
Niets belet dat daar ook een woordje kan over de initiatieven van de oudervereniging.  

9. Bouwwerken 
Muurtjes en toiletten: afgewerkt 
Turnzaal: uitbreken vloer, aanpassen elektriciteit en schilderwerken. 
      Werk bij Agion (zou tegen 1/09/2015 moeten klaar zijn) 

10. Voorstellen  2015-2016 
Prioriteiten: nieuw leerplan media doorworstelen, verder werken aan wiskunde in de 
LS (concrete werking/ didactiek) en differentiatie voor KS. 
                    Invoeren gedragskaarten 

11. Schoolfeest: 13 maart 2016 (met 2 optredens in de namiddag met samenwerking klas 
kleuterschool en lagere school) / werkgroep schoolfeest werkt verder uit 

12. Varia 
 Meer aandacht voor voorleesweek in november. 
 Berichten door derden naar ouders op gimme gestopt. Ouders werden 

overstelpt met mails allerlei. 
Berichten van de oudervereniging kunnen wel nog via dit 
communicatiekanaal. 

 Volgende vergadering: 16 maart 2015 (korte vergadering) 20u-21u 
Agendapunt: verdeling van de klassen voor volgend schooljaar 



 Kangoeroewerking: inschrijvingen zijn binnen 
 In de kijker: wiskundige uitdagingen (houten spelen VCOV) / 

Giovanni volgt op.  
 

 
 


