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SCHOOLRAAD 23 FEBRUARI 2017 

 

● Agenda 

o Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. 

o het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen 

en met externe instanties; 

o de infrastructuurwerken; 

o de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, 

uren-leraar en punten;  

o het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten 

aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door 

derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden; 

o Afspraak volgende vergaderingen 

o Varia 

 

VERSLAG SCHOOLRAAD 12 JANUARI 2017 

 

● Aanwezig. 

● Personeel: mevr. Inge Vanoverschelde 

● Ouders: mevr. Cynthia Devisscher, mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse 

● Lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims en mr. Luc Lodefier 

● Dir. Stefaan Debouver 

 

● Agenda. 

 

o Welkom door de voorzitter 

o Goedkeuring vorig verslag 

o Bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting 

▪ In de huidige constellatie zijn binnen de scholengemeenschap vier 

schoolbesturen: 

● v.z.w. KBO (NL, HF, DW en HS) 

● v.z.w. de Vlinder 

 



● v.z.w. Mikado (Markegem/Oeselgem) 

● v.z.w. Zeppelin (Dentergem) 

▪ Vraag naar grotere schoolbesturen met minimum 2000 leerlingen. 

▪ Deze vier schoolbesturen hebben samen zo’n 2200 leerlingen.  

▪ Er is bereidheid binnen de vier schoolbesturen om samen één 

grote v.z.w. te vormen.  

▪ Voordeel: extra middelen, grotere samenwerking,... 

o Schoolbevolking  

▪ 85 kleuters 

▪ 124 lagere schoolkinderen 

● 209 leerlingen 

o Inspectie godsdienst.  

▪ Het verslag van de inspectie werd voorgelegd aan de vergadering.  

 

 

BESTUURLIJKE OPTIMALISATIE EN SCHAALVERGROTING 

 

● De eerste samenkomst vond plaats op 14 februari.  

○ leden van de verschillende schoolbesturen maakten er kennis met 

elkaar.  

○ Er werd in groepjes (vijf clusters) overlegd rond vijf thema’s : 
■ identiteit, pastoraal, pedagogisch-didactisch, organisatie en 

administratie 

■ welzijn en communicatie 

■ financieel en statuten 

■ participatie en structuur 

■ personeel 

○ In februari of maart gaat een eerste clustervergadering door met wat 

algemene info rond elke cluster en waarin de te bespreken 

onderwerpen bepaald worden.  

○ In mei of juni is er een terugkoppeling naar elk schoolbestuur met de 

bedoeling een standpunt in te nemen over de te bespreken 

onderwerpen.  

○ In een tweede clustervergadering (september-oktober) wordt 

gediscussieerd over de standpunten en een besluit genomen.  

○ De definitieve beslissing en voorbereiding van de v.z.w. (het 

schoolbestuur) wordt gemaakt in de CASS-vergadering van november 

of december.  

 

 

 



INFRASTRUCTUURWERKEN: SPEELPLAATS 

 

● De eerste fase van de werken (dossier V.23656) neemt een aanvang op 3 

april en zal zo’n 7 weken duren.  

● Het dossier van de tweede fase van de werken (V.23658) kan slechts goed- 

gekeurd worden als het eerste dossier volledig afgehandeld is (lees: laatste 

factuur betaald). 

 

 
 

SCHOOLBEVOLKING  

 

      

Kleuterafdeling peuter 18 

89 

  

 K1 25 

 K2 23 

 K3 23 

 
 

 
 

 

Lagere afdeling L1 18 

124 

 L2A 13 

 L2B 12 

 L3A 15 

 L3B 15 

 L4 21 

 L5 16 

 L6 14    

 

totaal: 213 leerlingen 

 
 

EVOLUTIE LEERLINGENAANTAL 

 

2010-2011 

 kleuter  lager  totaal 

1 september 47 96 143 

1 februari 56 95 151 
 

2011-2012 

 kleuter  lager  totaal 

1 september 63 105 168 

1 februari 69 99 168 
 

2012-2013 

 kleuter  lager  totaal 

1 september 75 100 175 

1 februari 80 102 182 

 



 

2013-2014 

 kleuter  lager  totaal 

1 september 81 109 190 

1 februari 90 112 202 
 

2014-2015 

 kleuter  lager  totaal 

1 september 72 114 186 

1 februari 78 115 193 
 

2015-2016 

 kleuter  lager  totaal 

1 september 66 120 186 

1 februari 80 121 201 
 

2016-2017 

 kleuter  lager  totaal 

1 september 72 121 193 

1 februari 89 124 213 

 

 

OMKADERING 2017-2018 

 

 Ber. 

2016-2017 

Ber. 

2017-2018 

Verschil 

Aantal kleuters 80 89 +9 

Aantal uren kleuters (SES incl.) 110+19 

=129 

120+21 

=141 

+12 

Aantal lagere schoolkinderen 121 124 +3 

Aantal uren lager (SES incl.) 157+25 

=182 

161+26 

=187 

+5 

Totaal aantal uren 311 328 +17 

Uren godsdienst 14 14 +0 

Punten administratie 39 41 geen LT 

Punten ICT 10 11 via SG 

Punten zorg 46 = 12 lt. 48 = 12 lt.  

Uren kinderverzorging 8 8 +0 

Totaal aantal beschikbare lt.  354  

SES kleuters: 19/80*89= 21 (SES nu / kleuters 1/2/16 * kleuters 1/2/17) 

SES lager: 25/121*124= 26 (SES nu / lager 1/2/16 * lager 1/2/17) 

 

Wat hebben we nodig?  

 



● 4 kleuterklassen 96 

● 8 lager klassen  192 

● aanvullende uren zoco (naast zorgpunten) 24 

● 12 x 2 uren beweging 24 

● mentor-coach 1 

● preventie-adviseur  1 

TOTAAL 326 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET C.P.B.W. 

 

 

● Op 31 januari deed Idewe (externe preventiedienst) een rondgang doorheen 

de school met als bedoeling de lucht- en lichtkwaliteit op te meten.  

● Resultaten: 

○ de natuurlijke ventilatie van de lokalen kan beter.  

○ de lichtintensiteit is overal voldoende.  

● Advies: 

 

● In de personeelsvergadering van dinsdag 21 en donderdag 23 februari werd 

aan alle collega’s gevraagd de ramen tijdens de pauzes open te zetten om zo 

voor een betere ventilatie te zorgen.  

 

 

 

 


