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1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad 
 

2. Verdeling lestijden 2019-2020 (zie presentatie juf Lore) 
● 631 lestijden te verdelen over kleuter en lager.  
● Er wordt opnieuw gekozen voor de onthaalklas. (20 LT) Deze wordt 

opgesplitst na eerste trimester in oudste en jongste kleuters. Juf die jongste 
overneemt, zal in eerste trimester co-teachen. Iedereen heeft bijgedragen om 
ervoor te zorgen dat de allerkleinsten vaste juffen. 

● Er zijn vaste co-teachers per graad, zowel in kleuter als in lager. Elk team (per 
graad) heeft ook z’n experten. 

 
 

3. Bouwdossier 
● Gebouw van lagere school voldoet niet meer aan hedendaagse normen, 

moderne pedagogieën zijn er niet te realiseren.  
● Vanaf herfstvakantie tot aan kerstvakantie is er gewerkt aan een bouwdossier. 

Projectdossier werd goedgekeurd en zou voor 70% subsidies kunnen krijgen. 
Onderhandelingen voor verkoop gebouw lagere school lopen om aan de 
overige 30% te kunnen ophoesten. 

● Onderhandelingen met gemeentebestuur lopen om toegangswegen naar school 
wijzigen met het oog op een betere circulatie. Tegelijk wordt er onderhandeld 
over de bouwvoorwaarden. Buurt wordt erbij betrokken en er zijn ook plannen 
om een gemeentebrede school te worden (waarbij gebouwen ook door 
gemeentelijke organisaties kunnen worden gebruikt). 

● Prognose is: binnen 2 jaar de eerste steen, en binnen 4 jaar ingebruikname.  
 

4. School kwartier later beginnen 
● Doel: middagpauze verkorten waardoor meer rust komt op school 
● Activiteiten over de middag: voorstellen nader bekeken 

o Sport Vlaanderen: verwijzen naar Move; voor het ogenblik geen 
subsidies voor middagsport. Komen wel gratis langs met advies voor 
sportactiviteiten over de middag. 
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o Typles: wordt in St-Leo gegeven door secretariaatsmedewerker – wordt 

dus niet aangeboden van buitenaf. Aangezien dat blind typen niet in de 
eindtermen van de lagere school is opgenomen, is er gekozen om deze 
piste te verlaten. 

o Subsidies voor tuinwerken: kan zeker wel en kan worden opgenomen 
tijdens de bouwwerken (om na de bouwwerken de tuin aan te leggen). 

● Lessenrooster: voorstel om school kwartier later beginnen, zodanig dat 
middagpauze pas start om 12u15. Terug starten om 13u30. School eindigt 
zoals ze nu eindigt (15u50). 

● Mening leerkrachten: unaniem akkoord. 
● Mening andere participanten zoals opvang, refter, helpers Tanneke. 

o Refter vindt het haalbaar. 
o Opvang kan het ook regelen. 
o Tanneke (Brenda en Charlotte en Karen): geen probleem. 
o Middagtoezichters: kan worden opgevangen. 

 
5. Schoolreglement en prijzen 2019-2020 

● Staat online vanaf 1 september. Papieren versie op aanvraag. 
● Bijlage: leden van schoolbestuur, kalender, leden van de schoolraad, prijzen 

 
 

6. Planning 
● Zie kalender. 
● 3-jaren-cyclus met openlichtklassen afgewisseld met groot schoolfeest. 

Voorstel: 
o 2017-2018: groot schoolfeest in Europahal 
o 2018-2019: openluchtklassen (geen schoolreis) 
o 2019-2020: schoolhappening (zie voorstel OV) 
o 2020-2021: groot schoolfeest in Europahal 
o 2021-2022: openluchtklassen (geen schoolreis) 
o 2022-2023: schoolhappening 

 
7. Inschrijvingssysteem (Nieuw!) 

● 20 inschrijvingen – 1 familie heeft eerste voorkeur niet gekregen. Toch terug 
plaats wegens zittenblijver en schoolverlater; mensen kregen kans om kind 
toch in te schrijven. 

● Vlotte manier van werken.  
● Anderstalige mensen werden te weinig bereikt. Volgend jaar meer 

bekendmaking bij mensen met anderstalige achtergrond.  
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● Geeft wel een mooi beeld voor de peuterklas omdat er nu zicht is op wie er 

komt in het eerste trimester (en voorgaande jaren was er geen zicht hierop). 
● Het is ook duidelijk dat de school gaat voor kwaliteit en niet voor kwantiteit 

(25 leerlingen per klas is de grens). 
 

8. Varia 
● Rodeneuzen-actie ook hier? Er wordt gekozen voor de Warmste Week. 
● Voorleesweek promoten bij ouders en grootouders? Daar wordt graag op 

ingegaan.  
 

9. Volgende vergaderingen 
● 7 september 2019, 20u 
● 3 februari 2020, 20u 
● 15 juni 2020, 20u 
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