
Verslag  vergadering schoolraad
Maandag 19 februari om 20.00u – bureau juf Lore
Aanwezig: Christine Deblaere, Isabel Desforche , Sandra De Marrez,  Lore van der 
vennet, Nastasia Verfaillie , Veerle Martens
Verontschuldigd: Linus Vanlaere

1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad
2. Doornemen huishoudelijk reglement

Belangrijkste punten:
⦁ Agendapunten worden voorafgaandelijk aan de vergadering bepaald
⦁ De schoolraad is enkel een adviesraad
⦁ De punten uit de schoolraad worden door juf Isabelle en juf Sandra 

doorgegeven aan de leerkrachten, juf Lore en Veerle geven deze door aan 
de oudervereniging

3. Extra muros activiteiten – dit punt wordt verder geagendeerd op de volgende 
vergadering 
Voor schooljaar 2018-2019 liggen de extra muros activiteiten immers vast. Er kan slechts 
advies gegeven worden voor het schooljaar 2020-2021.

Belangrijkste punten hierbij zijn:
⦁ Vinden we een aansluiting tussen de leerplandoelen en de bestemming?
⦁ Beperken we deze activiteit tot de laatste graad, waardoor eventueel kan 

geopteerd worden voor de trein. Hiervoor werd het voorbeeld aangehaald van een 
bezoek aan Ieper (http://www.deiep.be/nl/de-iep/informatie/)

De aanwezige leden besluiten dat het aangewezen is na de openluchtklassen van volgend 
schooljaar een enquête te doen, naar ouders, leerlingen en personeel toe. Op basis van de 
resultaten van de enquête kan dan een advies geschreven worden door de schoolraad.

4. Vastleggen agendapunten volgende vergadering:
⦁ Goedkeuring verslag vergadering 19.02.2018
⦁ Concreet afspreken over opmaken van en tijdstip van afname enquête 

openluchtklassen.
⦁ Uitwisseling van mening omtrent het jaarlijks door elkaar halen van de 

klasgroepen , dit met het oog op volgende schooljaren.
⦁ Koek/Fruit als tussendoortje in het kleuter, vooral dan tijdens de 

namiddagspeeltijd
⦁ Traiteur op school (contractueel hebben we binnen onze scholengemeenschap nog 

2 jaar dezelfde traiteur, maar misschien moeten er alternatieven gezocht worden 
voor na die 2 jaar)

⦁ Situatie schoolpoort nu iedereen vrij in en uit kan
⦁ Belangrijkste wijzigingen schoolreglement (schoolbrochure): vrije dagen, 
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leerkrachtenverdeling, ed.
⦁ Varia
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Bijlage – Bevraging leerkrachten openluchtklassen (met dank aan juf Isabelle)

Ter info:
Eerste graad – Kasteelklassen
Tweede graad – Boerderijklassen
Derde graad – Bosklassen

Pro:
⦁ Zeer leuke tijd voor veel lln
⦁ Je leert de lln op een andere (niet schoolse) manier kennen, lln leren hun lkr 

anders kennen
⦁ Openluchtklassen versterken het groepsgevoel
⦁ Leerplandoelen ruimte/natuur komen zeer sterk aan bod, wel aandacht voor 

bestemming per graad, zodat doelen accorderen met bestemming
⦁ Lln zeer actief betrokken, doen zorgt ervoor dat leerinhoud blijft “hangen”
⦁ Activiteiten die op school niet/minder haalbaar zijn, komen hier aan bod

Contra:
⦁ Kostenplaatje is hoog, maximumfactuur loert om de hoek! Ouders met meerdere 

kinderen in lagere school komen tijdens zelfde schooljaar voor hoge bedragen te 
staan, aangezien elke graad een openluchtklas organiseert

⦁ In 1ste graad weinig accorderende leerplandoelen
⦁ Extra opgave voor lkrn, niet alleen tijdens de openluchtklas zelf, maar ook 

organisatie thuis. Lkrn hebben zéér grote verantwoordelijkheid, dag én nacht! 
Lrkn kunnen nooit alles zien….

⦁ Meer en meer kinderen met speciale noden maken het er niet makkelijker op
⦁ Onze grote klasgroepen zorgen voor praktische problemen naar logement toe
⦁ Niet alle lln slapen graag ergens anders…Heimwee bij sommigen
⦁ Minder en minder jonge lln zijn echt zelfredzaam
⦁ Is er echt een “vrije” keuze om mee te gaan of toch soort van groepsdruk?
⦁ Wat met ouders die hun kind willen komen halen voor sportactiviteit?
⦁ 2 begeleiders per klas is een absoluut minimum, geschikte studenten worden 

steeds schaarser als er al voldoende zijn
⦁ Soms verouderde locaties, niet echt meer aangepast aan comfort die kinderen 

nodig hebben (vb wasgelegenheid, slaapaccomodatie,….)
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