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Verslag  vergadering schoolraad 
Maandag 8 juni  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 met toevoeging uitgebreider verslag enquête 
oudervereniging.  

2. Actiepunten  
 Vrienden van de school 
Op oproep in nieuwsbrief februari kwam goede respons. Nog moeilijk om grootouders 
te bereiken.  

 Vanuit interne inspectie preventie adviseur is alles goedgekeurd, behalve de 
kapstokken. Daar moet een overkapping over. Papa Pascal brengt dit 
allemaal in orde.  

 Naschoolse opvang 
De opzet is de kinderen rond 17u in Tanneke te krijgen. Giovanni doet een poging 
om cijfermatig aan te tonen dat zowel school als stad er voordeel (zowel financieel 
als niet-financieel) uit kunnen halen.  
 

3. Besprekingen binnen het kader van de overlegbevoegdheden 
 Wijzigingen in het schoolreglement (zie schoolreglement) 

Aanpassingen bij: 
 Procedure schorsing 
 Procedure getuigschrift 
 Evaluatieprocedure: verduidelijken wat de maatstaf is 
 Inschrijvingsprocedure 

 Schoolbrochure : 
 Vakantiedagen zie p10  
          We kunnen moeilijk ingaan op de  vraag om een facultatieve vrije dag te   
           plaatsen  na Eerste Communie omdat dit probleem zich ook voordoet bij  
           het Vormsel. Deze dagen worden in overleg (KBO-Tielt) vastgelegd.  
           In mei/juni zijn ook al zoveel vrije dagen.  
 Bijdrageregeling 

                                De traiteur valt onder wetgeving openbare aanbesteding 
                                (scholengemeenschap). Er kunnen zich eventueel wijzigingen voordoen 
                                per 1 januari, mits besproken in de schoolraad.  

 Meeste prijzen zijn hetzelfde gebleven. Sporten georganiseerd door SVS 
(sportdienst, meester op de fiets) zijn 0,50 cent duurder geworden.  

 Lestijden: administratieve toestand voorgesteld door Els  



LS: 325 LT 
KS: 228 LT  

 Prioriteiten 2015-2016: media, zorg, sociale vaardigheden, outputanalyse, 
STEM, differentiatie (KS), teamwerking, wiskunde 
Thema: “POSITIEF CONSTRUCTIEF”  

4. Speelplaatsproblematiek 
 Elke klas krijgt budget om eigen speelplaatskoffer samen te stellen. 
 Regels, afspraken worden met toezichtsters doorlopen met Els bij begin 

schooljaar. 
 Lanceren “huisje van Pim” (aangekocht met opbrengst kerstmarkt)/ bevorderen 

van communicatie bij een conflict (leren ruzie maken en het ook weer op een 
goede manier leren bijleggen) 

 Speelplekkenschema wordt opnieuw besproken met leerlingenraad. 
 Inschakelen actie bevorderende activiteiten:  

 Leerlingen uit 6L organiseren op dinsdag over de middag een activiteit, daar 
is een activiteitenbundel voor handen (opgemaakt door studenten). 

 Op donderdag spelen in families 
 Op maandag “alles op wieltjes” 
 Op vrijdag kans tot ruilen van… 

 Organiseren van een afreageerzone op de speelplaats (tonnen, stokken) en in de hal 
om tot rust te komen op een andere manier.  

 Organisatie speelotheek in handen van 5L  
 Losse initiatieven: voorlezen,… / initiatieven worden kenbaar gemaakt in de 

kijkkast aan de schoolpoort.  
 Programmeren op computer?  
 Nieuwe aanpak “geen papier op de speelplaats” 
 Een grote klok op de speelplaats.  
 Eind van de week reflectie in de klas over het speelplaatsgebeuren.  

5. Vragen, suggesties 
 Maximumfactuur:  

 Een voorstel om transparantheid te verwezenlijken omtrent 
maximumfactuur: vermelding van een voetnoot op de factuur: “nog op te 
gebruiken…”  
       Dit voorstel wordt besproken   binnen de vernieuwde  
       werking secretariaat schooljaar 2016-2017.  
 
       Oudervereniging kan eventueel aangesproken worden voor sponsoring  
       activiteit?  (daarbij is school vragende partij)  
 
       Carpoolsysteem openluchtklassen: handiger regelen of eventueel  
       inschakelen busvervoer.  

 Vragen om didactisch materiaal: via Gimme 
 Rij achterkant school : argumentering van ouder voor vraag nog niet binnen.  

6. Datum volgende vergadering schoolraad: 19 oktober 2015 om 20u  
 

 
 


