
✉ Stationstraat 22, 8700 Tielt

✆ 051/406263

info@vbshetspoor.be

www.kbo-tielt.be/hetspoor

SCHOOLRAAD
20 februari 2020

● agenda:
o goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
o infrastructuurwerken
o schoolbevolking
o de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren,

uren-leraar en punten
o bewegingsopvoeding
o varia
o afspraak volgende vergaderingen

VERSLAG SCHOOLRAAD 10 december 2019

● aanwezig.
● personeel: mevr. Elien Scheerens en mevr. Elke Vermeersch
● ouders: mevr. Lien Tallieu en mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse
● lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims
● afgevaardigde schoolbestuur: mevr. Sofie Van Hoecke
● dir. Stefaan Debouver

● afwezig
● mr. Luk Lodefier

● agenda.

o welkom

o goedkeuring verslag vorige vergadering.

o infrastructuurwerken

▪ dubbel glas

● De offerte van Decoglas werd aangepast. Hij krijgt de
werken toegewezen.



● Het dossier wordt onmiddellijk doorgestuurd naar Agion
zodat de werken in de grote vakantie plaats kunnen vinden.

▪ dossier huursubsidie

● De werken zijn toegewezen aan Alheembouw die ook de
gebouwen van de Heilige Familie en de Vlinder zal bouwen.

▪ leerlingenaantallen:

● vandaag

o 82 kleuters

o 150 lagere schoolkinderen

▪ 232 kinderen

▪ beweging

● Vanaf 2 maart wordt juf Lieve Defoer vervangen door juf
Lien Duthoit.

▪ studie

● Er wordt heel positief gereageerd op het feit dat we studie
organiseren voor de leerlingen van de lagere afdeling.

o door ouders

o door leerkrachten

● Niets dan lof voor mr. Jaak, de begeleider.

▪ varia

● vragen van ouders

o Is de huistaak steeds duidelijk omschreven voor elke
leerling?

▪ Dat zou moeten. → huistaakbeleid

▪ De directeur spreekt de leerkrachten hiervoor
aan.

o Mevr. Sofie Vanhoecke maakt deel uit van een
‘denktank’ die zich buigt over de toekomst van het
vrij basisonderwijs in Tielt.

INFRASTRUCTUURWERKEN

● dubbel glas
○ We kregen de toestemming van Agion om de werken te starten.
○ Decoglas kreeg een bevel van aanvang.

● dossier huursubsidie



○ Alheembouw kreeg de werken toegewezen.
○ Met een deel van het team brainstormden we over de nieuwbouw.
○ We zaten reeds rond de tafel met de architect en Pieter Vandenberghe

van Alheembouw. (13 maand?)
○ De landmeter nam enkele maten op zodat de architect aan de slag kan.

SCHOOLBEVOLKING 2019-2020
07.01.2020

kleuterafdeling
P: 13

K1: 22

PK1A 17 (6+11)

87

239

PK1B 18 (7+11)

K2 20

K3A 16

K3B 16

lagere afdeling

L1A 14

152

L1B 15

L2 23

L3 24

L4 19

L5 24

L6A 16

L6B 17

● Ze komen er later bij:

1 02.03.20 Yousef HASAN (P) 22.08.17
2 VASIC Jovan jr. (P) 12.08.17
3 20.04.20 Tuur DEMEULEMEESTER (P) 19.09.17
4 Niena VERMEERSCH (P) 15.09.17
5 Oliver BALLYN (P) 13.09.17
6 Estelle DHONT (P) 22.09.17
7 Ella PIETERS (P) 19.10.17
8 25.05.20 Aloïs DHONDT (P) 28.10.17
9 01.09.20 Jules HUVAERE (K1) 23.12.17
10 Louelle CANNAERT (K1) 12.12.17
1 01.09.20 Jax VANDEPUT (P) 30.01.18
2 09.11.20 Matheo VERBEKE (P) 23.03.18
3 Axana DE RAMMELAERE (P) 08.07.18



4 04.01.21 Manon VANSTEENKISTE (P) 22.05.18
5 19.04.21 Lowie VANHEE (P) 06.09.18
6 17.05.21 Corneel CANNOOT (P) 05.11.18

LESTIJDEN 2020-2021



o beschikbare lestijden (fictieve gegevens op basis van de coëfficiënten
van vorig schooljaar):

▪ kleuter: 120 + 18 = 138 (138)

▪ lager: 193 + 26= 219 (200)

▪ godsdienst: 16 (14)

▪ omkadering: 12 (halftijds uit zorgpunten)

● Totaal: 385 (364) lt.

o Waar gaan de lestijden naartoe?

▪ 14 lt. beweging lager

▪ 8 lt. beweging kleuter

▪ 1 lt. mentor-coach

▪ 1 lt. prev.-adv.

▪ 24 lt. zoco

● blijft over: 337 (316) lt.

▪ 24 lt./klas

● 337 : 24 = 14,0417


