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1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad van 4 juni ‘18 
● Opmerking/correctie: naam verslaggever ontbreekt bij aanwezigen (Linus Vanlaere) 

 
2. Enquête openluchtklassen 

● Bespreking van vragen met het oog op bevraging/enquête ouders. 
o Dwang? Keuzevrijheid wordt beklemtoond; er wordt steeds een alternatief 

aangeboden (op school) 
o Spaarplan? Is dit een haalbaar idee? Nu reeds wordt de activiteit in stukjes 

aan de ouders voorgelegd (vanaf oktober). De vraag is of dit voldoende is, als 
je bijvoorbeeld drie kinderen hebt en allemaal in dezelfde periode het 
grootste bedrag moet betalen. De openluchtklassen vinden hier plaats in 
februari/maart en lopen tot in mei. Via een spaarplan kan je dit opvangen, 
omdat het loopt van in de kleuterklas tot verder, 10 euro per maand (bijv.). 
Dit is om op openluchtklas te gaan in de zesde klas. De vraag is wat er dan 
gebeurt als je de school verlaat vóór de zesde klas. En komt zo’n spaarplan 
wel overeen met de maximumfactuur? Dit moet worden nagevraagd.  

● De verantwoordelijkheid van de leerkrachten wordt altijd maar groter, de diversiteit 
van de leerlingenpopulatie wordt ook groter. Er kan geen knoop worden doorgehakt 
door de school en dus is een bevraging aangewezen. Best ook in de bevraging al plan 
opnemen om over te schakelen naar cyclus van 2 x openluchtklassen (ipv 3). Dat idee 
kan worden afgetoetst: hoe kijken ouders daarnaar? 

● Bevraging via google.forms, vanuit Schoolraad, met accent op anonimiteit, op basis 
van de antwoorden wordt een advies geformuleerd aan de directie. Resultaten 
worden niet letterlijk meegedeeld, maar de grote tendensen.  

● Bevraging na krokusvakantie (februari).  
● Veerle geeft aanzet voor bevraging en bespreekt verder met Linus. Vervolgens wordt 

deze bevraging naar allen doorgestuurd.  
 

3. Veiligheid aan schoolpoort (openstaande schoolpoort) en probleem van te laat komen 
● Onderzoek is gedaan naar waar het te laat komen precies zit.  
● Besluit werd genomen op basis daarvan om geen acht te slaan op laatkomers 

(tactiek: negeren). 
● Er werden affiches rond gehangen met slogan ‘Blij dat je op tijd komt’ 
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● Aanpak van resistente laatkomers: worden aangesproken door juf. Lore. Eventueel 

ook mail aan ouders (vanuit kind geschreven: ‘Ik vind het niet leuk om te laat te 
komen’).  

● Ingang is veranderd voor kleuters, waardoor het meer opvalt dat ze te laat komen. 
● Dit alles zorgt ervoor dat het tot nog toe beter meevalt wat laatkomers betreft. 
● Nieuwe regeling ingang: altijd iemand bij de poort als de poort openstaat. Degene 

die de rij doet, is verantwoordelijk voor de poort.  
● Technische aanpak dat de poort altijd dichtslaat – poort staat nooit meer open, tenzij 

iemand de poort openzet en de stang erin steekt (en dat is enkel op uren dat de 
schoolpoort opengaat). 

 
4. Varia 

● Middagpauze wijzigen? Middagpauze met bijv.  kwartier inkorten? Dit om iets te 
besparen op de middagopvang. Nu wordt de pauze door de kinderen als te lang 
ervaren (anderhalf uur). Is er een mogelijkheid om dit variapunt aan te nemen en 
verder te onderzoeken voor volgende schoolraad.  

o Punt is blijkbaar in 2015 op de schoolraad gekomen, en toen bleken er een 
aantal praktische problemen mee verbonden te zijn. Hoeven dat nog de 
problemen van vandaag te zijn? 

o Met goedkeuring van de schoolraad, kan juf. Lore onderzoek doen naar de 
verschillende aspecten van het middaggebeuren. Intussen zoekt voorzitter 
de verslagen op van vorige besprekingen van dit onderwerp (2015). 

o Mogelijkheden van sport op middag? Via sportdienst? Middelen zijn erg 
beperkt en initiatieven bestaan nauwelijks.  

  
5. Datum volgende vergaderingen: 

● Maandag 10 december 2018, 20u 
● Maandag 1 april 2019, 20u 
● Maandag 17  juni, 20u  
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