
Schoolraad van woensdag 6 oktober 2021 

Aanwezig: Philippe Devos, Hilde Merckx, Sigrid Van Helleputte, Karolien Van Hecke, 

Sarah Poisson, Katinka Eeckhout, Pieter Ongenaed, Geert Schoon 

Verontschuldigd: Ignace Scheirlinck 
 

Beëindigt zijn mandaat: Gino Van Muylem 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

2. Opvolging punten vorige vergadering: 

Coronamaatregelen: 
 

Verluchting en ontsmetting 

blijft  

Instapmoment peuters: 

Nu 4 nieuwe instappers, na de herfstvakantie komen er nog 4 

peuters bij. 

 Bijsprong 

Blijft aanwezig met 5 lestijden, wordt ingevuld door juf Chiara en juf 

Lisa.  

Nood aan leslokalen 

Project werd voorgelegd aan Naessens, maar er werd nog geen feedback 

verkregen. Er kan eventueel verder gekeken worden naar andere 

bouwpartners als back-up. 

Deadline indienen dossier ligt op eind oktober, maar wordt wellicht 

verlengd.  

Taaltest 

Is intussen ingevoerd maar neemt veel tijd in beslag door het vereiste één op één 

contact tussen leerkracht en leerling. 

Als er problemen blijken uit de taaltest dient er een taaltraject uitgewerkt te worden voor de 

betrokken leerling die doorloopt de komende jaren. 

3. Oproepen nieuwe kandidaat parochiegemeenschap 

Gino doet afstand van zijn mandaat. 

Ira Coessens is geïnteresseerd om de lokale gemeenschap te vertegenwoordigen. Alle 

aanwezigen zijn akkoord. 

 



 

4. Aantal leerlingen en verdeling van de leerjaren en ambten 

Kleuter 

112 lestijden 

13klokuren 

kinderverzorgster 

Lager 

215 lestijden 

Extra leerkrachten mogelijk maar de invulling ervan loopt moeilijk 

5. Gezondheidsbeleid en afvalbeleid 

Vanaf dit schooljaar wordt er enkel nog water en melk aangeboden tijdens de middagpauze. 

Er worden nog vaak papiertjes gevonden op de speelplaats. De ouders en kinderen 

dienen eraan herinnerd te worden om koeken in een koekendoosje mee te geven 

zonder wikkel. 

6. Digisprong: ICT-beleid + brandveiligheid + verzekering 

Laptops (Chromebooks) werden aangekocht voor L5 en L6. 

Er werd tevens een laadkast aangekocht. Certificaten voor wat betreft de veiligheid werden 

opgevraagd en zijn intussen ontvangen. Alles voldoet aan de veiligheidsnormen. 

Alle laptops en de laadkast zijn omnium verzekerd voor brand en diefstal. De bezorgdheid 

over diefstal blijft echter, het is aangewezen om een offerte op te vragen om 1 lokaal waar al 

het digitaal materiaal verzameld kan worden extra te beveiligen, zeker met het oog op nog 

toekomstige investeringen. 

Er is nog budget beschikbaar om extra materiaal aan te kopen. 

7. Samenstelling scholengemeenschap 

Op verscheidene scholen binnen de scholengemeenschap wijzigde de directie. Het nieuwe 

organigram wordt door de directie aangehecht aan dit verslag. 

8. Jaarthema en projecten: We vliegen er samen in! 

Goed gestart met leuke uitwerking op de eerste schooldag. 

9. Kerst op school 

Zal doorgaan op 10 december. 

Wordt uitgewerkt door de werkgroep. Volgende ideeën liggen op tafel: desserten buffet, 

pizza / frietkraam, kerst-fotoshoot, kerstkaarten verkoop, korte wandeling, drankkraampje 

door de vriendenvereniging, fanfare, kerstballenworp met sponsoring, zijpveld verkeersvrij 

maken, vissen, blikwerpen, workshops, koor, …. 

10. Variapunten 

Strapdag 



Er was bezorgdheid door sommige ouders dat kinderen zonder begeleiding zouden gefietst 

hebben rond het zijpveld wanneer het vrij mistig was en het Zijpveld niet verkeersvrij was. Er 

werd enkel een parkeerverbod aangekondigd, maar geen rijverbod. 

Er waren wel degelijk leerkrachten aanwezig bij zowel de ingang van het Zijpveld als aan de 

school, de situatie was dus veilig. 

Er was geen politie aanwezig noch ’s morgens, noch ’s avonds. Volgend jaar afstemmen met 

de politie of ze aanwezig gaan zijn, indien er geen politie aanwezig zal zijn zorgen dat er ’s 

ochtends een gemachtigd opzichter aan de Leopoldlaan aanwezig is. 

Einde schooldag 
 

Verloopt chaotisch omdat ouders en vooral grootouders niet op de hoogte zijn dat enkel de 

kleuters op de speelplaats opgehaald mogen worden. 

Dit kan opgelost worden door een procedure uit te schrijven en de regels op te hangen aan de 

muur aan de schoolpoort. 

Brandtrap 6e leerjaar 
 

Is niet vereist door de brandweer maar zou de veiligheid wel enorm verhogen. 

De brandtrap wordt mee opgenomen in het nieuwbouwdossier zodat dit gesubsidieerd kan 

worden.  

Schoolmenu 

Het menu van Oktober staat niet online op de website. 


