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SCHOOLRAAD
24 juni 2021

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

uren-leraar en punten
o wijzigingen schoolreglement
o evaluatie opvang 2020-’21
o afspraak volgende vergadering
o varia

VERSLAG SCHOOLRAAD 22 april 2021 (online)

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

● agenda vorige vergadering.

o welkom
o goedkeuring verslag vorige vergadering.
o installatie schoolraad

▪ Doordat zich geen nieuwe kandidaten aanmeldden en doordat alle
leden van de schoolraad bereid zijn hun mandaat te verlengen,
wijzigt de samenstelling van de schoolraad niet.

▪ Met dank voor het engagement;



▪ samenstelling
● personeel: mevr. Elien Scheerens, mevr. Elke Vermeersch
● ouders: mevr. Lien Tallieu, mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse
● lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims, mr. Luc Lodefier
● afgevaardigde schoolbestuur: mevr. Sofie Van Hoecke

o huishoudelijk reglement
▪ Het reglement werd diagonaal gelezen en unaniem goedgekeurd.

o infrastructuur
▪ nieuwbouw:

● dossier: omgevingsloket nr. 2020136292 (externe adviezen)
● lening ligt vast (1.685.000 euro à 0,76%)
● afbraak: half juni

o schoolbevolking per 19.04.21
▪ 91 kleuters
▪ 149 lagere schoolkinderen

● totaal: 240
o samenstelling klassen 2020-2021

▪ kleuterafdeling
● peuterklas: juf Lore Borms (rode klas)
● 1ste kleuterklas : juf Elien Scheerens (groene klas)
● 2de kleuterklas: juf Elke De Doncker (gele klas)
● 3de kleuterklas: juf Myriam Vervenne  (bolletjesklas) en juf

Lisa Marreel (vrijdag)
● zorg kleuters: juf Carine Vanhoutte en juf Lisa Marreel
● beweging kleuters: juf Lisa Marreel
● kinderverzorgster: juf Mieke Vercruysse

▪ lagere afdeling
● 1ste leerjaar: juf Elke Vermeersch en juf Inge

Vanoverschelde (dinsdag)
● 2de leerjaar:

o L2A: juf Nadine Bouvry en juf Inge Vanoverschelde
(vrijdag)

o L2B: juf Lien Christiaens
● 3de leerjaar:

o L3A:
▪ tot eind oktober: juf Rita Verstraete en juf Eline

Martens (dinsdagnamiddag en woensdag)
▪ vanaf 1 november: juf Eline Martens (voltijds)

o L3B: juf Delphine Delaere



● 4de leerjaar: juf Shelly Balcaen
● 5de leerjaar: meester Thomas Devolder
● 6de leerjaar: juf Lies Vandendriessche en juf Lieselot

Vandermeersch (vrijdag)
● zorg lager: juf Lieselot Vandermeersch
● beweging lager: juf Lien Duthoit
● zorgcoördinatie: juf Liesbeth Van Daele

▪ Varia
● Door Corona verlies de school zowat z’n eigenheid.

o De klasoverschrijdende activiteiten gaan niet door.
o De spirit, het groepsgevoel gaat wat verloren.

● Volgend schooljaar
o Wordt er een keuze gemaakt voor P en K1 of PK1A en

PK1B?

SCHOOLBEVOLKING 2020-2021
17.05.21

kleuterafdeling
P: 21

K1: 25

PK1A 23 (11+12)

94

241

PK1B 23 (10 +13)

K2 23

K3 25

lagere afdeling

L1A 14

147

L1B 13

L2A 15

L2B 15

L3 22

L4 24

L5 18

L6 26

+ 17.05.21 Corneel CANNOOT (P) 05.11.18
Lotus HULLEBUSCH (P) 28.10.18

Alice DE CLERCK (P) 21.11.18

● Zij komen er later bij…



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 ECARNOT (K1) 14.12.18
5 Margot DECLERCQ (K1) 20.12.18
6 Hayaat WOLIYI (P) 26.02.19
7 Anelis APAVALOAIE (L1) 07.04.15
8 Jessica APAVALOAIE (L3) 22.05.13
9 Arti SHALA (L3) 29.10.13
10 Lowie DEVOGELAERE (L3) 07.04.13
11 Eris SHALA (L6) 19.10.09
12 Mathis DEVOGELAERE (L6) 10.03.10
1 10.01.22 Cériel HERMAN (P) 11.06.19
2 Emmah BAELE (P) 12.06.19
1 07.03.22 Milan COUSSENS (P) 16.08.19
2 Odin PUYPE (P) 01.09.19
1 19.04.22 Rapha CANNAERT (P) 08.09.19
2 Elias MATTHIJS (P) 28.09.19
1 30.05.22 Dylan DEGANG (P) 09.11.19

WIJZIGINGEN SCHOOLREGLEMENT

1. Verplichte vermeldingen rechtspersoon (punt 1.1)

In stukken die uitgaan van een rechtspersoon, zoals het schoolbestuur, moeten
onderstaande gegevens vermeld worden. We nemen dit dus ook op in het
schoolreglement:
• de naam van de rechtspersoon;
• de rechtsvorm (vzw);
• de zetel (adres);
• het ondernemingsnummer;
• in voorkomend geval, het e-mailadres en de website;
• “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” samen met het gerechtelijk
arrondissement waaronder de rechtspersoon valt.

2. Taalscreening bij het begin van de leerplicht (punt 1.4.1)

Vanaf volgend schooljaar zal de verplichte taalscreening, die nu plaatsvindt in het
eerste jaar van het lager onderwijs, vroeger afgenomen worden, namelijk bij het
begin van de leerplicht (5 jaar) en dus in het kleuteronderwijs. Die taalscreening
kan voor sommige leerlingen leiden tot een taalintegratietraject.
Lees de laatste stand van zaken in ons nieuwsbericht “Taalscreening en
taalintegratietrajecten in het schooljaar 2021-2022”.

3. Nieuwe toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs (punt 1.4.2)

Vanaf 1 september 2021 zijn er nieuwe toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager
onderwijs. De klassenraden kleuter- en lager onderwijs krijgen een belangrijke rol
bij de overgang van kleuteronderwijs naar lager onderwijs. Meer informatie over
hoe de toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs er vanaf 1 september
2021 uitzien.



4. Verboden te roken (punt 1.6)

Op het openbaar domein kunnen scholen het roken niet zomaar verbieden. In
principe geldt het rookverbod enkel voor het schooldomein. Om overlast aan de
schoolpoort te vermijden, voegen we in de tekstsuggestie over het rookverbod – op
vraag van scholen - ‘schoolpoort’ toe louter om leerlingen en ouders te
sensibiliseren.

5. Gemotiveerd verslag (punt 2.4.1 en 2.9.2)

Gemotiveerde verslagen kunnen geraadpleegd worden via IRIS-CLB online. We
hebben dit aangepast in de betreffende passages.

6. Privacyverklaring (punt 2.9)

We stemden ons tekstvoorstel af op ons model van privacyverklaring. Zo’n
privacyverklaring moet elke school hebben. We nemen daarom ook een concrete
verwijzing op.

7. Bedragen maximumfactuur (punt 3.3.1)

De bedragen voor de maximumfactuur werden aangepast. De minder scherpe
maximumfactuur stijgt van maximum 445 EUR naar 450 EUR. De scherpe
maximumfactuur voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven
ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar.

8. Afspraken over niet-recupereerbare kosten (punt 3.3.4)

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft de Commissie Zorgvuldig Bestuur
een uitspraak gedaan over de mogelijkheid om afspraken te maken wie de
niet-recupereerbare kosten draagt

9. Gebruik van (sociale) media (punt 3.5)

In overleg met de ouderkoepel voor vrij onderwijs (VCOV) voegen we een suggestie
toe over het gebruik van (sociale) media.

10. Bevoegdheid samenstellen beroepscommissie (punt 4.5.1 en 4.5.2)

De regelgever verduidelijkt het principe dat het schoolbestuur ook iemand kan
afvaardigen om een beroepscommissie samen te stellen.

11. Beroep bij schoolbestuur (punt 4.5.1 en 4.5.2)

We nemen op dat het beroep bij de beroepscommissie gericht wordt aan het
schoolbestuur zelf en niet langer alleen aan de voorzitter. Zo kan elk bestuurslid,
zonder volmacht, een aangetekend schrijven in ontvangst nemen. Daarnaast kan
nog steeds een volmacht worden gegeven die bij naam aangeeft welke andere
personen (bv. van het directieteam) eveneens een aangetekende zending voor het
schoolbestuur in ontvangst kunnen nemen.


