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1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad

2. Schooluren

- Juf Lore ontving 2 mails in de vakantie ifv betalende opvang. Juf Lore heeft dit 
aangekaart binnen scholengemeenschap. Ze kreeg er toestemming om gratis opvang te 
realiseren ondanks kwartier later beginnen.

- Juf Lore geeft aan dat het misschien wat laat (in de laatste nieuwsbrief) is 
gecommuniceerd. Wel is er in de vakantie een apart schrijven verstuurd naar de 
ouders.

- Een ouder heeft aan de voorzitter van de schoolraad gemeld dat er ’s middags te 
weinig tijd zou zijn om te eten. Dit lijkt vreemd omdat er niets werd veranderd ten 
opzichte van vroeger. Aan de betreffende ouders wordt via de voorzitter gemeld dat zij 
contact mag nemen met de school. Als kinderen immers niet klaar zijn met eten, dan 
krijgen ze zeker de tijd om verder te eten. 

- Juf Lore merkt op dat er ook positieve reacties zijn, vooral te maken met een betere 
(minder drukkere) verkeerssituatie. Er blijken ook minder laatkomers te zijn.

3. Bouwdossier
- Er werd nog niets extern gecommuniceerd. Schoolraad mag hierin adviserende rol 

opnemen. 

4. Prioriteiten van de schoolwerking 2019-2020 in een ‘huis’ (visuele voorstelling)
- Klavertjes vier van missie en visie aan het schoolgebouw: wij wensen het geluk van 

onze kinderen na te streven (klavertje vier met daarrond lieveheersbeestjes met 
waarden en normen). Maar zonder verbondenheid (samen één familie) kan je geen 
visie en missie uitdragen.

- Schoolmuur: de ziel van ZIL
- Voordeur: taalinzet via remediërend lezen, kwartierlezen, voorlezen, 

beleidsondersteuningsgroep met 4 leerkrachten om initiatieven te nemen naar het 
lezen toe. Er is ook een nieuwe samenwerking met de bib waarbij school vooral 
boekpakketten (van 25 pakketten per klas) ontvangen (na suggestie van school).

- Raam 1: leefregels (die de kinderen via picto’s meekrijgen). Bij overtreden van drie 
leefregels worden ouders uitgenodigd voor gesprek.
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- Raam 2: co-teachen en team-teachen; differentiëren en begeleiden van kinderen. 
- Raam boven: wereldoriëntatie
- Laag isolatie: zorg: zit overal in de visie; iedere week overleg om de 

onderwijsbehoeften zeer nauw op te volgen.
- Dak: een grote school (460 of 470 lln. Op het einde van het schooljaar) moet inzetten 

op zo vlot mogelijke organisatie; nieuwbouw (met hopelijk een bouwvergunning tegen 
Pasen 2020); middagploeg blijft een zorg (met nieuwe coördinator op 
scholengemeenschapsniveau)

- Schoorsteen: met hopelijke witte rook voor verkoop van lagere school 

5. Stemmen vanuit het leerkrachtenteam
- Vraag naar een rij naar de muziekschool? Rij naar het poortje achteraan? Niemand van 

de leerkrachten ziet dat echt zitten. Tegen dat je daar bent, ben je een half uur kwijt. 
We zitten al aan een limiet wat betreft toezicht. Bovendien: muziekschool is één ding, 
maar wat als er straks een vraag komt om naar de naschoolse sportactiviteiten te gaan? 
Zou het niet beter zijn dat ouders zichzelf organiseren en een pool vormen? Wat de rij 
naar het poortje achteraan betreft; ook daar kunnen de ouders tegemoetkomen. De 
kinderen worden begeleid voorbij de meest onveilige punten.

6. Studeerwerk
- Inspectie vond het niet verantwoord dat leerlingen tot en met het vierde leerjaar 

studeerwerk mee naar huis krijgen. Dit zou niet effectief zijn voor kinderen tot aan 
tien jaar. Meeste kinderen kunnen dat ook niet zelfstandig. Inspectie vond dat er 
hierbij moest worden stilgestaan. Dit is ook gebeurd, intussen. Maar de leerkrachten 
vonden het wel belangrijk om ook de ouders hieromtrent te bevragen (hoe zij daar 
tegenover staan). In 75% van de situaties wordt er niet nagekomen wat wordt 
gevraagd; vinden ouders dat dus niet meer zo belangrijk?

7. Varia

8. Volgende vergaderingen
 3 februari 2020, 20u


