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SCHOOLRAAD
19 oktober 2021

● agenda:
o goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
o (19.1) vacature directeur
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 (w.o. infovergaderingen rond vrij basisonderwijs Tielt)

VERSLAG SCHOOLRAAD 24 juni 2021

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

● verontschuldigd:
● mevr. Elke Vermeersch
● mr. Jaak Pelgrims

● verslag
o goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
o schoolbevolking

▪ 241 leerlingen
● 94 kleuters
● 147 lagere schoolkinderen

o de infrastructuurwerken



▪ De aanvang van de werken wordt voorzien voor eind augustus.
▪ We kijken ernaar uit.

o de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren,
uren-leraar en punten

▪ kleuterafdeling
● P: Lore Borms
● K1: Elien Scheerens
● K2: Elke De Doncker
● K3: Myriam Vervenne
● zorg: Carine Vanhoutte en Lisa Marreel
● Beweging: Lisa Marreel
● Kinderverzorgster: Heidy Rosseel

▪ lager
● L1: Elke Vermeersch
● L2A: Nadine Bouvry
● L2B: Lien Christiaens
● L3A: Rita Verstraete & Eline Martens
● L3B: Delphine Delaere
● L4: Shelly Balcaen
● L5: Thomas Devolder
● L6: Lies Vandendriessche
● zorg lager: Lieselot Vandermeersch
● Beweging: Lien Duthoit
● Ambulant: Inge Vanoverschelde

▪ zorgcoördinator
● Liesbeth Van Daele

▪ directeur
● Stefaan Debouver

o wijzigingen schoolreglement (details: cf. boekje SR 24 juni 2021)
▪ Verplichte vermeldingen rechtspersoon (punt 1.1)
▪ Taalscreening bij het begin van de leerplicht (punt 1.4.1)
▪ Nieuwe toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs (punt

1.4.2)
▪ Verboden te roken (punt 1.6)
▪ Gemotiveerd verslag (punt 2.4.1 en 2.9.2)
▪ Privacyverklaring (punt 2.9)
▪ Bedragen maximumfactuur (punt 3.3.1)
▪ Afspraken over niet-recupereerbare kosten (punt 3.3.4)
▪ Gebruik van (sociale) media (punt 3.5)
▪ Bevoegdheid samenstellen beroepscommissie (punt 4.5.1 en

4.5.2)
▪ Beroep bij schoolbestuur (punt 4.5.1 en 4.5.2)

o evaluatie opvang 2020-’21
▪ Alles loopt zoals verlangs.
▪ Bedankt, meester Jaak!



o varia
▪ mobiliteitsplan Tielt

● De vergadering vraagt alert te zijn.
o Ingang voetgangers Stationstraat moet nog mogelijk

zijn.
● Het plan ziet er niet slecht uit voor onze school:

fietsstraten, ingang fietsers enkel via Oude Stationstraat.
● Oversteek (met toezicht) aan villa Clémence (hoek

Stationstraat, Feestewegel) wordt besproken in pv. eind
augustus.

NASCHOLINGEN 2021-2022

● nascholingen 2021-2022 - wijziging t.o.v. andere schooljaren
o Hoofdprioriteit in 2021-2022 is ICT.
o Elke collega zal in de pv. van september een vragenlijst over de eigen

ICT-competenties, moeten invullen.
o Aan de hand van die vragenlijst zal elke collega de kans krijgen zich na

te scholen voor de tekorten.
o (Wie alle verwachte ICT-competenties beheerst, zal vrij een nascholing

kunnen kiezen.)

o Voorbeelden van vragen van het digitaal paspoort...

http://nascholing.doc


o deskundigheid kleuterafdeling

● De pedagogische ICT-coördinator (Griet Decavele) zet in op de
deskundigheid van onze kleuterleidsters.

● Daarvoor komt ze elke derde maandagmiddag van de maand
langs.

● Vanuit het digitaal paspoort van de kleuterafdeling bepaalt ze
welke doelen ze wil bereiken.



EXTRAMUROSACTIVITEITEN 2021-2022

Wie? Wat? Wanneer? Waar?

eerste graad zeeklassen 20-22/06/2022 Hoge Duin,
Oostduinkerke

tweede graad plattelandsklassen 16-18/05/2022 ‘t Bakkershof,
Makkegem-
Merelbeke

derde graad stadsklassen 8-10/11/2021 JHB de Draecke
Gent

PRIORITEITEN 2021-2022
ICT

Het vier-in-balans-model

Een goed ICT-beleid steunt op het vier-in-balans-model:
1. visie,
2. deskundigheid,
3. infrastructuur
4. leermiddelen (inhoud)



SCHOOLBEVOLKING 2021-2022
18.10.2021

EVALUATIE CRISISSITUATIE STATIONSTRAAT
12.10.2021

1. Omschrijving
12 oktober 2021
Directeur merkt dat een brandweerwagen zich voor de school plaatst.
Directeur gaat vragen wat er aan de hand is en wordt terug weggestuurd.
Nadat de directeur zich bij de brandweer bekend maakt, wordt hij aangeraden
de kinderen die aan de ramen zitten, te verwijderen. Het gaat over een
incident met een gewapende man in een huis rechttegenover de school
Verder werd er weinig info gegeven.

2. Acties
- Directeur verwittigt crisisteam: codi en PA
- Directeur gaat in de klassen waar er ramen aan de voorkant zijn om de

kinderen veilig te stellen.
- Directeur gaat in alle klassen om kort iedereen beknopt op de hoogte te

stellen.
- Directeur sluit samen met sec de deuren.
- Heel veel telefoons bereiken de school. Directeur deelt een vaste

boodschap mee aan de telefoon.

3. Evaluatie
- Betere taakverdeling: wie doet wat?

- iemand verantwoordelijk voor communicatie met ouders via FB en
mail: zoco

- iemand verantwoordelijk voor telefonie: secreariaat



- directeur moet vrij zijn
- Betere communicatie:

- direct communiceren met de betrokken directeur vanuit
overheidsdiensten

- telefonie moet kunnen doorgeschakeld worden naar andere
telefoontoestellen zodat de gsm van de directeur vrij blijft voor
interne communicatie: Stefaan contacteert Jelle

- duidelijker communicatie van hogerhand: wie beslist?
- Nazorg van de kinderen:

- kinderen zijn goed opgevangen tijdens de actie. Echter nadien
ontstond wel wat paniek. Hoe omgaan hiermee?


