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Verslag  vergadering schoolraad 
Maandag 30 mei   2016 om 20.00u ten huize Giovanni.  
Aanwezige leden: Katrien Lakiere, Hilde Michielsens (secretaris), Giovanni Samaey 
(voorzitter) , Els Desmet (directeur), Christine Deblaere, Mario Vermeersch, 
 Daisy Snoeck 
 
1. Vorig verslag goedgekeurd 
 
2. Voor aanpassingen schoolreglement zijn enkele wijzigingen doorgestuurd vanuit de koepel. 
    Het gaat over verandering van wettelijke bepalingen. 
    Prijzen blijven wellicht ongewijzigd. 
    Vakantiedagen voor volgend schooljaar worden in de loop van juni meegegeven. De 
    facultatieve verlofdagen moeten nog besproken worden in het LOC en OCSG. 
 
3. Organisatie lestijden 2016-2017 
    Zie nieuwsbrief juni 2016 
 
4. Bevraging oudervereniging januari- examens 
    Zie verslag oudervereniging  
 
5. Traiteur 
    School organiseerde een bevraging bij de kinderen.  
    75 % vindt het eten superlekker, 10% niet zo lekker. 
 
6. Middagtoezicht 
    Het is organisatorisch zeer moeilijk om de middagpauze korter te maken.  
 
7. Alle mensen die op  één of andere manier geholpen hebben op onze school worden bedankt 
    met een attentie. (pakket om zelf bloemetjes te zaaien) 
 
8. Tutti frutti wordt volgend schooljaar niet meer aangeboden. We hebben ons doel bereikt. 
    De kleuters brengen dagelijks fruit mee van thuis, deze lijn wordt ook doorgetrokken naar  
    de lagere school toe.  
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Varia 
     ->  Is er een mogelijkheid om een vrije dag te organiseren na de communie? 
          Vroeger werd altijd een dag gezet na het vormsel, eerste communie was steeds op  
          Pinksteren en er was dus een extra dag nadien. Vanuit dekenij kwam verandering 
          in de datum voor eerste communie. Dan werd geopteerd om geen vrije dag meer te 
          zetten na communie. De facultatieve dagen worden bepaald in overleg met de andere 
          Tieltse scholen.  
 Stadsbestuur zou na Nieuwjaar eventueel brooddoos of koekendoos promoten. 
 Vanaf volgend schooljaar biedt de school in het derde leerjaar “tikken.be” aan. 

Dit is een programma waarbij kinderen leren tikken en op het eind ook een certificaat 
kunnen behalen. Dit aanbod kost 15 euro per kind.  
School vraagt of oudervereniging hierin een bijdrage zou kunnen leveren?  

 De nieuwe voorzitter voor de oudervereniging wordt dhr Bert Claus.  
 In maart 2017 moet de schoolraad opnieuw samengesteld worden.  

 
 
 
 


