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● agenda:
o goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
o (19.5) nascholingsbeleid
o (19.6) prioriteiten
o (21.2.a) extra-murosactiviteiten
o (21.2.b) infrastructuurwerken
o (21.2.c) schoolbevolking
o afspraak volgende vergaderingen
o varia

VERSLAG SCHOOLRAAD 18 juni 2020

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

● verontschuldigd.
● mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse

● agenda vorige vergadering.

o welkom
o goedkeuring verslag vorige vergadering.
o infrastructuurwerken

▪ dubbel glas
● Decoglas zal de werken starten op 1 juli.

▪ dossier huursubsidie



● Architecten Groep III (Brugge) zijn volop bezig met de
opmaak van de plannen.

● Er wordt een vergadering met de buurvrouw gepland (met
aldi, voorzitter schoolbestuur, Alheembouw).

● De nodige vergunningen worden aangevraagd.
● De afbraak van het huis (bureel en secretariaat) is voorzien

rond de paasvakantie 2021.
o schoolbevolking

▪ 92 kleuters
▪ 152 lagere schoolkinderen

● totaal: 244 kinderen
o lestijden

▪ beschikbare lestijden
● kleuter: 120 + 15 = 135
● lager: 193 + 27 = 220
● godsdienst: 16
● aanvangsbegeleiding: 3
● omkadering: 12 (halftijds uit zorgpunten)

o totaal: 386 lt.
▪ Waar gaan de lestijden naartoe?

● kleuter:
o PK1A:

▪ Carine Vanhoutte: 20 lt.
▪ Nele Vaneeckhoutte: 4 lt.

o PK1B: Lore Borms: 24 lt.
o K2: Elke De Doncker: 24 lt.
o K3:

▪ Myriam Vervenne: 20 lt.
▪ Elien Scheerens: 4 lt.

o zorg: Elien Scheerens: 20 lt.
o beweging: Nele Vaneeckhoutte: 8 lt.

▪ rest: 11 lt. → Lisa Marreel
● lager:

o L1:
▪ A: Lien Christiaens: 24 lt.
▪ B: Elke Vermeersch: 24 lt.

o L2:
▪ A:

● Nadine Bouvry: 20 lt.
● Inge Vanoverschelde: 4 lt.

▪ B: Delphine Delaere: 24 lt.
o L3:

▪ Rita Verstraete: 20 lt.



▪ Inge Vanoverschelde: 4 lt.
o L4: Lieselot Vandermeersch: 24 lt.
o L5: Thomas Devolder: 24 lt.
o L6: Lies Vandendriessche: 24 lt. (1ste trim.: Jarre

Forment)
o zoco: Liesbeth Van Daele: 24 lt.
o beweging: Lien Duthoit: 12 lt.
o preventie: Franky Polfliet: 1 lt.
o mentor-coach: Silvie Huys: 1 lt.
o ambulant: Inge Vanoverschelde: 4 lt.

▪ rest: 17 lt.
● Shelly Balcaen: 13 lt.
● Alissa Lagrange: 4 lt.

o wijziging schoolreglement
● Verlaging aanvang van de leerplicht
● Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
● Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
● Verduidelijkingen

○ CLB-chat (DEEL I, punt 3.3)
○ Groeipakket (DEEL III, punt 1)
○ Plicht tot redelijke aanpassingen (DEEL III, punt 1)
○ binnen hetzelfde onderwijsniveau (DEEL III, punt 4)
○ Beroepsprocedure tegen niet-uitreiken getuigschrift

basisonderwijs (Deel III, punt 8.2)
○ Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting (Deel III,

punt 9.5)
○ Reglementaire feestdagen
○ Bijdrageregeling (Deel III, punt 10)
○ Medische handelingen (DEEL III, punt 13.3)
○ Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden (DEEL III, punt

17)
○ Informatie inzake leerlingenbegeleiding (DEEL III, punt

18.1)

o opvang 2020-2021
▪ De opvang gaat door in de turnzaal (maar zoveel mogelijk

buiten).
▪ Toezicht: juf Linda, juf Els, juf Sabrina
▪ Studie: meester Jaak (voor lagere afdeling op maandag, dinsdag

en donderdag na de schooluren in de huidige opvangklas).

NASCHOLINGEN 2020-2021



Wie? Wat? Wanneer? Waar?

Carine
Vanhoutte

Speels, muzisch en
doordacht op weg naar
schrijven a.d.h.v. de
methode Krullenbol

woensdag 18/11/2020
van 14.00-17.00

Eekhout
Academy vzwLore

Borms
Elke

De Doncker Begrijpend lezen start in de
kleuterschool.

woensdag 18/11/2020
van 14.00-17.00 Eekhout

Academy vzwMyriam
Vervenne

Elien
Scheerens

Woordverwerving via
prentenboeken

woensdag 21/10/2020
9.00- 12u00

v.b.s.
Wildenbug,
Wingene

Lisa
Marreel

Begrijpend lezen start in de
kleuterschool woensdag 10/03/2021 Eekhout

Academy vzw

Nele
Vaneeckhoutte ZILL en bewegingsopvoeding

dinsdag 29/09/2020
9.00-12.00

Sint-Baafshuis,
Gent

Elke
Vermeersch

Klas met veel verschillen:
hoe hou ik het haalbaar?

Woensdag 21/04/2021
14.00-17.00

Vives Brugge

Lien
Christiaens

'Elk kind een goed
begrijpend lezer: wat vraagt

dat?'

woensdag 18/11/2020
14.00-17.00

Eekhout
Academy vzw

Nadine
Bouvry

Delphine
Delaere

Rita
Verstraete

Klas met veel verschillen:
hoe hou ik het haalbaar?

Woensdag 21/04/2021
14.00-17.00

Vives Brugge
Lieselot

Vandermeersch

Thomas
Devolder

De ICT-eindtermen bereiken
met een internetwedstrijd.

woensdag 31/03/2021
14.00-17.00

Eekhout
Academy vzw

Arkorum,
Roeselare

Lies
Vandendriessche

Inge
Vanoverschelde

Elk kind een goed begrijpend
lezer, wat vraagt dat?

woensdag 18/11/2020
14.00-17.00

Eekhout
Academy vzw

Liesbeth
Van Daele

Constructief omgaan met
moeilijk gedrag

vrijdag 16/10/2020
9.30-16.30

Clemenspoort,
Gent

PRIORITEITEN 2020-2021

Als gevolg van de coronacrisis werd het vastleggen van de prioriteiten voor dit
schooljaar verschoven van de vergadering eind augustus naar de pedagogische



studiedag van vrijdag 25 september 2020.
In die pedagogische studiedag werd (a.d.h.v. een presentatie) het schooljaar
2019-2020 geëvalueerd en vooruitgekeken naar 2020-2021. De presentatie was
een samenvatting van het Google Formulier dat doorgestuurd werd naar elke
collega begin juli.
In het verslag van deze pedagogische studiedag lezen we…

Wat wordt hieruit weerhouden?
● prioriteiten kleuter

○ observaties kleuter updaten a.d.h.v. het nieuwe leerplan ZILL
● prioriteiten lager

○ wero-methode
■ Tijdens de lockdown (sluiting van de school) maakten we met het

hele team een kijkwijzer voor wero.
■ Vijf vertegenwoordigers komen op bezoek om aan het kernteam

(directie, zoco en juf Lieselot) de wero-methode voor te stellen.
● ‘Op Verkenning’, Van In
● ‘Wouw’, die Keure
● ‘Wereldkanjers’, Plantyn
● ‘Mikado’, Pelckmans
● ‘Open Wereld’ en ‘Blikopener’, Averbode

■ Er wordt materiaal opgevraagd aan de vertegenwoordigers en
elke collega wordt gevraagd minstens één thema (liefst
meerdere) uit te proberen.

■ In de personeelsvergadering van december wordt dé methode
gekozen. We houden hierbij rekening met:

● de vergelijking van de methodes door het kernteam;
● de bedenkingen van collega’s.

https://docs.google.com/presentation/d/1cD5x3_XK8Gh9vkkEAnNN9VwHF7wb8an24NKSw1FTC_E/edit#slide=id.g99a1dcc5a2_0_14
https://docs.google.com/forms/d/1PvCr9b1f4uRpo-0T4LnRL1ewTwJ8ChUidKq1e0nEiog/edit
https://docs.google.com/document/d/1K7zqVW6Sh5e65WqI4-RDbhCZHfqVSvwtv21DGjtPADU/edit
https://docs.google.com/document/d/1j02q1uk6jYknvDIDTOxBUwN6KFd2iRMyczTeZWaumXk/edit
https://docs.google.com/document/d/1sCrSr3_5Y4QMMjjtRbxmf0xombwT5ZvWHEdWMUPrKMw/edit


■ De methode wordt aangekocht voor een ‘probatiejaar’.
○ taalmethode

■ Vanaf januari starten we de zoektocht naar een nieuwe
taalmethode op analoge wijze als we dat deden voor wero.

● kijkwijzer
● vertegenwoordigers
● uittesten
● analyseren
● kiezen

■ Ook in het eerste leerjaar zal men de vernieuwde leesmethode ‘Ik
lees met Hup en aap’ uittesten.

● prioriteiten hele team
○ taal: begrijpend lezen

■ We bevragen de DPB-medewerkster (Veerle Noppe) wat haar
inbreng (heel concreet) hierin kan zijn.

○ ZILL
■ We verdiepen ons verder in het nieuwe leerplan ZILL en leggen

hierbij de klemtoon op de persoonsgebonden ontwikkelvelden.

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN 2020-2021

Doordat de stadsklassen van de derde graad vorig schooljaar in het water vielen
a.g.v. de coronacrisis, komen alle meerdaagse extra-murosactiviteiten van de drie
graden in hetzelfde schooljaar te liggen.

wanneer? wat? wie? waar?

26, 27 en 28
april 2021 zeeklas L1 Hoge Duinen,

Oostduinkerke

3, 4 en 5
mei 2021 zeeklas L2 Hoge Duinen,

Oostduinkerke

10, 11 en 12
mei 2021 plattelandsklas L34 ‘t Bakkershof,

Makkegem-Merelbeke

25, 26 en 27
mei 2021 stadsklas L56 JHB de Draak

Gent

(daarnaast nog heel wat educatieve uitstappen)

SCHOOLBEVOLKING 2020-2021
16.11.2020



kleuterafdeling
P: 10

K1: 24

PK1A 17 (5+12)

81

229

PK1B 17 (5+12)

K2 22

K3 25

lagere afdeling

L1A 14

148

L1B 14

L2A 15

L2B 15

L3 23

L4 24

L5 17

L6 26

● Zij komen erbij…

1 09.11.20
16.11.20

Matheo VERBEKE (P) 23.03.18
2 Fodé Tidiane KEITA (P) 23.03.18
3 Komrabai SESAY (P) 21.04.18
4 Amin KASMI (P) 17.03.18
5 Stien MACHOZI (P) 21.04.18
6 Amelle SOUMAYE (P) 11.04.18

● Zij komen er later bij...

1 04.01.21 Suzan VERKEST (P) 18.05.18
2 Manon VANSTEENKISTE (P) 22.05.18
3 Fran DEVREESE (P) 04.06.18
4 Halime OZCELIK (P) 12.06.18
1 01.02.21 Axana DE RAMMELAERE (P) 08.07.18
1 22.02.21 Neyten DE BOIS (P) 08.08.18
1 19.04.21 Lowie VANHEE (P) 06.09.18
2 Amina VANSEVEREN (P) 28.08.18
3 Sofia BRATUNOV (P) 22.09.18
1 17.05.21 Corneel CANNOOT (P) 05.11.18
2 Lotus HULLEBUSCH (P) 28.10.18
1 01.09.21 Oona DESMEDT (K1) 14.12.18
2 Faroek BEARM (K1) 20.11.18
3 Evelyn DOBRESCU (K1) 24.12.18
4 Liona ERCARNOT (K1) 14.12.18
1 10.01.22 Cériel HERMAN (P) 11.06.19
1 07.03.22 Odin PUYPE (P) 01.09.19
1 19.04.22 Rapha CANNAERT (P) 08.09.19
1 30.05.22 Dylan DEGANG (P) 09.11.19


