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SCHOOLRAAD (online)
25 februari 2021

● 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 varia

VERSLAG SCHOOLRAAD 12 november 2020 (online)

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

● verontschuldigd.
● mr. Luc Lodefier

● agenda vorige vergadering.

o welkom
o goedkeuring verslag vorige vergadering.
o nascholingen

▪ Volgens afspraken in het nascholingsbeleid, volgt elke leerkracht
minimaal één nascholing.

● cf. lijst schoolraad 12/11/20
o prioriteiten 2020-21

▪ prioriteiten kleuter



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

▪ prioriteiten lager
● wero-methode

o een kijkwijzer voor wero.
o Vijf vertegenwoordigers komen op bezoek.
o Er wordt materiaal opgevraagd aan de

vertegenwoordigers en elke collega wordt gevraagd
minstens één thema (liefst meerdere) uit te proberen.

o In de personeelsvergadering van december wordt dé
methode gekozen.

o De methode wordt aangekocht voor een
‘probatiejaar’.

● taalmethode
o 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
o taal: begrijpend lezen

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

● ZILL
o We verdiepen ons verder in het nieuwe leerplan ZILL

en leggen hierbij de klemtoon op de
persoonsgebonden ontwikkelvelden.

o Extra-murosactiviteiten
▪ 1ste graad: zeeklassen in Hoge Duin, Oostduinkerke
▪ 2de graad: plattelandsklassen in ‘t Bakkershof, Makkegem
▪ 3de graad: stadsklassen in ‘de Drake’ (JHB) in Gent

o infrastructuurwerken
▪ dubbel glas

● Decoglas heeft de werken votooid in de grote vakantie.



● Er moeten nog wat ramen bijgeregeld worden.
● De voordeur is er nog niet wegens een digitaal slot.

▪ dossier huursubsidie
● De afbraak van het huis (bureel en secretariaat) is voorzien

rond mei-juni 2021.
● de codi (mr. Pieter Devos) neemt de voorbereiding van het

dossier in handen.
● Het dossier bevindt zich op het omgevingsloket en wacht op

advies van diverse organisaties (FOD binn. zaken,
brandweer,...)

o schoolbevolking
▪ 81 kleuters
▪ 148 lagere schoolkinderen

● totaal: 229 kinderen

INFRASTRUCTUUR

● dubbel glas
○ We wachten nog op de voordeur.

■ Volgens Jeroen (Decoglas) zit ze in productie.
● nieuwbouw

○ Het dossier (de aanvraag van het omgevingsproject) bevindt zich
momenteel in het omgevingsloket onder nr. 2020136292.

○ Regelmatig krijg ik mails dat daar externe adviezen worden verleend:
■ Fluvius
■ Brandweerzone MidWest
■ FOD Binnenlandse Zaken - ASTRID veiligheidscommissie
■ stad Tielt
■ Agentschap Wegen en Verkeer

○ Deze week kreeg onze codi bericht van de bank dat de intresten van de
leningen de hoogte zouden ingaan.

■ In allerijl is hij erin geslaagd om de lening nog vast te leggen aan
het oude (voordeliger) tarief. (1.685.000 euro à 0,76%)

○ Afbraak van het bureel en secretariaat en bureel voorzien eind mei,
begin juni.

■ Directie en secretariaat verhuizen naar de kleedkamer van de
turnzaal.



SCHOOLBEVOLKING OP TELDATUM 01.02.21

kleuterafdeling
P: 14

K1: 25

PK1A 19 (7+12)

86

232

PK1B 20 (7+13)

K2 22

K3 25

lagere afdeling

L1A 14

146

L1B 12

L2A 15

L2B 15

L3 22

L4 24

L5 18

L6 26

● Op 1 februari 2020 telden we 239 lln. (87 + 152).

LESTIJDEN 2020-2021



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

▪ kleuter: 118 + 15 = 133 (135)

▪ lager: 187 + 27 = 214 (220)

▪ godsdienst: 16 (16)

▪ omkadering: 12 (halftijds uit zorgpunten)

● Totaal: 375 (383) 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: 327 (335) lt.

▪ 24 lt./klas

● 327 : 24 = 13,625 (13,95) klassen


