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Verslag  vergadering schoolraad
Maandag 1 april om 20.00u – bureau juf Lore
Aanwezig: Christine Deblaere, Isabel Desforche , Sandra De Marrez,  Lore Van Der Vennet,
Veerle Martens, Linus Vanlaere
Verontschuldigd: Nastasia Verfaillie

1. Goedkeuring verslag vorige schoolraad
● Punt 4: juf Lore oordeelt dat zij het verslag op dit punt niet helemaal accuraat

vindt of geen letterlijke weergave van wat gezegd is. Er blijkt ook verwarring
rond het begrip externen (waarmee bedoeld wordt: kinderen die hier niet
blijven eten).

● De directie en de juffen vinden dat het punt te negatief wordt gebracht en dat
initieel er een positieve insteek was (en in het belang van de kinderen voor wie
de middagpauze te lang is). Lange pauze is nog een restant van het verleden
waar de meeste kinderen nog naar huis gingen om te eten.

● Vinden de ouders dan dat de middagpauze niet korter mag? Hoe kunnen we de
ouders bevragen hiernaar, zonder dat we onszelf vastzetten?

● Hoe nu verder: eerst binnen het team bespreken en dan vanuit het team met een
voorstel naar voor komen.

2. Openluchtklassen en (in) driejarige cyclus: meerwaarde van enquête?
● Intentie achter driejarencyclus: draagkracht van het schoolteam bewaken (cf.

organisatie van schoolfeest vergt ernstige tijdsinvestering). Openluchtklassen
kwalitatief blijven aanbieden is een must!

● Hoe waardevol vinden de ouders de openluchtklassen? Wensen de ouders nog
elk jaar een openluchtklas? De waardering wordt niet steeds geuit.

● De vraag wordt bediscussieerd; is het niet gevaarlijk om iets te bevragen
(omdat het dan de verwachting wekt dat er met de antwoorden iets moet
worden gedaan)? Is het niet het recht van de school om deze beslissing,
gefundeerd en vanuit een visie (om kwaliteitsvol aanbod te blijven doen) te
nemen? Heeft het schoolbestuur niet de plicht om de draagkracht én het
kwalitatieve aanbod te bewaken? Zou het vanuit dit oogpunt niet beter zijn om
een voorstel (bijv. de driejarige cyclus) te doen en dit te funderen? Is een
bevraging wel het geschikte middel om waardering mee te ‘meten’?

● Voorstel om geen enquête te organiseren vanuit de schoolraad wordt
weerhouden. Team beraadt zich om eventueel zelf een bevraging te
organiseren.
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3. Varia
● Er kan pas gekozen worden voor warme maaltijd of voor boterhammen per

trimester. Kan er een grotere flexibiliteit zijn? Ouders hangen nu een trimester
vast aan de keuze? Een maand lijkt wel beter. Maar bij de kleuters is het niet
handig; je moet het goed kunnen bijhouden als juf, en dat is een hele klus.

● Is de eettijd niet te kort? Er is inderdaad een kwartier tijd om te eten, maar
kinderen hebben daarmee tijd genoeg. Maar als kinderen zitten te kniezen
(omdat ze het niet lusten) en elkaar daarin ‘opjutten’, dan eten ze natuurlijk
niet binnen het kwartier…

● Misverstand bij ouder die dacht dat gebak voor traktaat niet mocht worden
binnengebracht in de klas. Blijkt dat dit wel mag worden binnengebracht (nl.
op de groene stoelen mag worden gezet).

● Verkiezingen zijn op zelfde dag van eerste communie. Volmacht kan enkel
worden aangevraagd met attest van school dat er die dag een eerste communie.
Juf Lore geeft het mee met de leerkrachten om ter sprake te brengen in de
vergadering met de deken.

● Krijgen de leerlingen voldoende tijd om naar het toilet te gaan? Er is toezicht
in de toiletten tijdens de speeltijden en er is zeker voldoende tijd.

4. Agendapunten voor de volgende vergadering
● Nieuwe systeem van inschrijvingen
● Lestijdenpakket
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