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Verslag schoolraad
Datum: 4 februari 2022

Aanwezig:

● Lore Vander Vennet (directeur Heilige Familie)

● Willem Verhaeghe (oudergeleding, voorzitter)

● Celine Busquart (oudergeleding)

● Angelique Halain (personeelsgeleding, leerkracht 6de leerjaar)

● Gregory Colle (geleding van de lokale gemeenschap)

Verontschuldigd:

● Evelien Nollet (personeelsgeleding, secretaris, zorgcoördinator Heilige Familie)

Agendapunten

1 Goedkeuren verslag vorige vergadering
2 Situatie Cloudwise
3 Verkeersveiligheid
4 Middageten
5 Varia

Verslag

1 Goedkeuring verslag vorige vergadering

Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd.
Er is verder geen lid van de lokale gemeenschap gevonden.

2 Stand van zaken Cloudwise

Ondertussen zijn alle problemen opgelost. Christine heeft alles goed opgevolgd. Alle extra kosten zijn vergoed.
Raamcontract gaat volgend schooljaar weer naar Cloudwise.
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3 Verkeersveiligheid

We vragen met aandrang om het tweede zebrapad te gebruiken, het is veel veiliger en de agent staat er ook elke
ochtend. Waarvoor onze oprechte dank!

Vraag: Kunnen we de ouders nog meer aansporen om dat zebrapad te gebruiken of kunnen de juffen/ meester
misschien per klas nog eens een oproep doen?

Oplossing: Directeur Lore en Gregory maken een mail op om naar de ouders te sturen, waarin de uitdrukkelijke
vraag nog eens gesteld wordt.

Kiss&ride: gemiddeld 65 gezinnen maken hiervan gebruik. We kunnen van een succes spreken.

4 Middageten

Eind vorig jaar kwam er melding van ouder(s) dat de kindjes geen tweede keer konden aanschuiven.
Daarop werd er d.m.v. een dagboek bijgehouden hoe vaak dat gebeurde en bij welke maaltijden.

- Bij kindvriendelijke menu’s (spaghetti, macaroni, balletjes in tomatensaus …) is het inderdaad zo dat er
geen tweede keer kan aangeschoven worden. Meer bestellen is niet mogelijk, omdat dat een grotere kost
met zich meebrengt.

- Als ze iets echt niet lusten, kunnen ze een kleinere portie vragen van iets. Ze mogen ook kiezen of ze saus
willen of niet. Dit is mogelijk nu de leerlingen zelf aanschuiven i.p.v. bediend worden aan tafel.

- Overschotten worden meegenomen door de traiteur.

Het dagboek wordt verder bijgehouden.

5 Varia

- We denken nog eens na over het leren fietsen (derde kleuter / eerste leerjaar).
Gezinsbond biedt zoiets aan. School geeft altijd de flyer door aan de ouders.

- Eerste toetsenperiode voor het vijfde leerjaar: toetsen worden niet meer meegeven naar huis in
tegenstelling tot eerste en tweede graad.

Kan er misschien duidelijk gecommuniceerd worden aan de ouders dat de toetsen wel
ingekeken kunnen worden?

- Bordjes (bewegwijzering) voor het Grote Fietsexamen moeten door de leerkrachten eerst overal
opgehangen worden en daarna weer allemaal weggehaald worden. Is er een mogelijkheid dat de politie
daar vaste bordjes voor voorziet die kunnen blijven hangen? (cf. de bordjes van de wandelroutes in Tielt)
Kinderen kunnen zo ook zelfstandig oefenen.

Jurgen Roose wordt gecontacteerd.

Bijkomstig zou het wel leuk zijn dat er enkele agenten meehelpen op die dag, nu worden er ouders
gevraagd die beschikbaar zijn op dat moment.

Volgende vergadering:  Vrijdag 24 juni 2022 vanaf 12.15u


