
Schoolraad van maandag 18 oktober 
2021 

Aanwezig: Philippe Devos, Ira Coussens, Hilde Merckx, Karolien Van Hecke, Sarah 

Poisson, Pieter Ongenaed, Geert Schoon, Katinka Eeckhout 

Verontschuldigd: Sigrid Van Helleputte, Ignace Scheirlinck 
 

 
1. Nieuwe voorzitter 

Philippe Devos neemt het mandaat als voorzitter op. 

2. Ingrijpende wijziging eerste leerjaar 

Het eerste leerjaar werd initieel opgesplitst in 2 klassen: 1e leerjaar A bij juf Maaike en 1e 

leerjaar B bij juf Jolien Vermassen. 

Juf Maaike werd vervangen door Juf Annelies voor de hoofdvakken en juf Jolien De Vuyst 

(moet haar eindstage nog doen) voor de bijvakken. 

Juf Annelies werd intussen ook een aantal keer vervangen. Vanaf 18 oktober was er geen 

structurele oplossing meer voor de hoofdvakken en de vele vervangingen werden nefast de 

kwaliteit van het onderwijs in de klas. 

Er werd beslist om beide 1e leerjaren terug samen te voegen. Juf Jolien Vermassen neemt 

fulltime de leiding over alle leerlingen en wordt in de voormiddag ondersteund door juf Jolien 

De Vuyst die intussen haar eindstage afwerkt (afstuderen tegen eind dit jaar) en in de 

namiddag wordt juf Jolien Vermassen ondersteunt door Ina tevens in opleiding. Er zijn dus 

continu 2 leerkrachten aanwezig in de klas. 

De klas werd verhuisd naar de grote klas die gebruikt werd door het 3e leerjaar in de 

voormiddag en de kleuters in de namiddag. 

Het derde leerjaar is intussen verhuisd naar een containerklas. De tweede containerklas 

staat momenteel leeg maar zal na de herfstvakantie gebruikt worden om de 1e kleuterklas 

af te splitsen van de peuterklas. 

Juf Sigrid zal met de oudste leerlingen van de 1e kleuterklas naar een containerklas 

verhuizen. De jongste kleuters (geboren na september 2018) blijven bij juf Sofie samen 

met de nieuwe instappers van september en na de herfstvakantie. Na kerstmis kunnen er 

indien nodig opnieuw kleuters doorschuiven van de peuterklas naar de 1e kleuterklas. 

Intussen wordt er nog steeds verder gezocht naar extra leerkrachten. 

Er kan overwogen worden om ouders te vragen of er eventueel vanuit hen extra 

ondersteuning binnen de klas geboden kan worden. 



3. Toekomstige procedure bij ingrijpende wijzigingen 

De wijziging werd reeds doorgevoerd voor de schoolraad kon samenzitten. In de toekomst 

wordt de voorzitter eerst gecontacteerd waarna deze contact kan opnemen met de rest van 

de leden van de schoolraad via Whatsapp om desnoods via videocall zo snel mogelijk te 

kunnen samenzitten. 

4. Variapunten 

Bouwdossier 
 

Nog geen feedback van Naessens 

Alheem bouw doen hetzelfde concept, Geert neemt 

contact op. Omheining grasveld aan zijde voetbalveld 

In het weekend wordt er vaak door de voetbal over de draad geklommen om de ballen 

terug te halen. Hierdoor raakt de omheining beschadigd. 

Er dient contact opgenomen te worden met hen om een structurele oplossing te voorzien. 


