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VERSLAG:  SCHOOLRAAD 23 september 2019  

 

Aanwezigen 

Leden van de lokale gemeenschap: Ignace Scheirlinck, Lieven Blaton  

Oudergeledingen: Philippe Devos, Geert Schoon  

Personeel: Maaike Van Liefferinge, Sofie Cosijns, Yves De Cooman  

Directie: Hilde Merckx 

 

Verontschuldigd 

Gino Van Muylem, Lieve Schoon 

 

Agendapunten 

 Verwelkoming: bespreken van de start van het nieuwe schooljaar: “Een 

natuurleuk schooljaar!”: Natuur, gezondheid en klimaat. De poort was 

versierd en de leerkrachten waren verkleed in het thema van de natuur 

(tuinier, boer(in), dieren,...). Er werden door de vriendenvereniging 

peren en druiven aangeboden. Het thema werd uitgelegd aan de 

leerlingen en de schooldag startte met de klimaatdans. Het 5de leerjaar 

werkt dit schooljaar mee met stad Geraardsbergen rond het thema “De 

klimaatbende”. 

Op verschillende dagen tijdens het schooljaar zullen de klimaatbendes 

samen komen en opdrachten krijgen die ze in eigen school moeten 

doorgeven aan alle leerjaren. 

 Schoolorganisatie: 

- Leerlingenaantal: 207 lln (69 kls + 138 lln) 

- Personeelsbeleid: peuters en eerste kleuterklas zitten samen 

(kinderverzorgster + Nathalie Fonck als ondersteuner)  

 2 eerste leerjaren (elk 14 lln), 3de kleuterklas 2 juffen, Kaat en Sigrid, 

die co-teaching toepassen. 

- Schoolreglement: wijzigingen: zeeklassen: 200,00 euro voor het 

verblijf (nieuwe locatie Vayamundo, het busvervoer, de uitstappen en 
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gidsen worden door de school bekostigd), maximumfactuur kls: 45,00 

euro en lagere schoolkind: 90,00 euro, sportkledij aangepast. 

Meer culturele uitstappen: (zie enquêtes): De Vriendenvereniging kan 

indien mogelijk een gedeelte tussenkomen in de kosten (bv. de 

boottocht in Gent met de 2de graad) + een bijdrage door de ouders en 

de school. 

 5 instappertjes op 1 september 2019. Meer instappertjes nodig: Wat kan 

er gedaan worden om de ouders van instappertjes te bereiken?  

bekendmaking op facebook + affiches uitdelen + krantenartikelen (pers 

uit de streek)… 

 Uitgevoerde werken: vloer en verwarming in de containerklassen 

 Toekomstige werken: gevelbezetting tegen vocht aan de turnzaal: refter 

en het bureel. 

 Prioriteiten: begrijpend lezen en leesplezier bevorderen 

 – studiedagen: differentiëren + begrijpend lezen stimuleren 

 – nascholingen: brug 3de kleuter-eerste leerjaar: schrijfmotoriek en 

wiskunde, procesgericht evalueren van jonge kinderen, ICT 

computationeel leren in de klas, L.O. binnen zorg en ZILL, werken aan 

bevestigen en begrenzen, begrijpend lezen en ZILL, gemotiveerde lezers, 

co-teaching 

 Verlofdagen: zie kalender 

 Middagmalen: eerste week minder goed. Momenteel zeer goed van 

smaak en recept. Prijs/kwaliteit vergelijken met andere firma’s. 

Dranken tijdens de maaltijd: op voorhand opgeven wat de kinderen gaan 

drinken brengt verwarring  voorstel om terug dagelijks de dranken op 

te lijsten in de refter. 

 Klimaatbende: jaarproject i.s.m. Geraardsbergen en MOS 

- Opdracht 1: startdag, 13 september in de Gavers, een vreemde 

uitnodiging 

- Opdracht 2: de bendes zijn in de maak (vanaf september) 

- Opdracht 3: de bendes zoeken het uit. (oktober-november) 

- Opdracht 4: de bendes versus de klimaatpestkop (februari-maart) 

- Opdracht 5: ‘een incident’: een bericht uit de lokale media (april-mei) 

- Opdracht 6: bendefeest: bedanking en fuif (juni) 

 Kerngroep: groen en natuur in de schoolomgeving: “ De groene vingers”: 

de brainstorming is gebeurd, een plan wordt opgemaakt om in te dienen 
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bij De Landelijke Gilde (subsidies), het kippenhok is aangekocht en zal 

spoedig geplaatst worden. 

 

 Variapunten: 

 Plaatsgebrek in de turnzaal/refter: Verschillende mogelijkheden 

werden gebrainstormd  mogelijkheden zullen nog verder 

bekeken worden. 

 schooluren: voorstel om de lestijden te verschuiven en de 

middagpauze in te korten.  

Reden: jonge kinderen zijn sneller moe en verliezen vlug hun 

concentratie tijdens de namiddag. Meer pauzetijd voor de 

kinderen die in de huiswerkbegeleiding blijven. Het ophalen 

aan de schoolpoort spreiden zodat het ophalen van de 

kinderen veiliger kan verlopen. Ruimere tijdsmarge tussen 

school en naschoolse activiteiten (logo, revalidatie, sport,  

….). Voor de ouders verandert er niets, de opvang en de 

huiswerkbegeleiding blijven zoals het is. Ouders zullen 

hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Eventuele start 

in september 2020. 

 Strapdag: 

Te voet of met de fiets of rollend materiaal naar school  

geslaagde dag. De kinderen vonden het fijn om aan het 

Zijpveld te mogen fietsen. Het Zijpveld ging verkeersvrij zijn 

maar dit is niet gebeurd. Volgend jaar de activiteit vroeger 

bekendmaken aan Stad Geraardsbergen alsook meer 

bekendmaking langs de weg. 

 Vraag naar de pizzaverkoop:  

Vorig schooljaar bracht de pizzaverkoop goed op en kon het 

spelmateriaal CREATOOL ( 2700 euro) aangekocht worden. 

Meningen over de smaak van de pizza’s zijn verdeeld. Er kan 

ook een variatie van lasagne en pizza’s voorgesteld worden. 

Voorstel om iets anders te verkopen ( in het thema van 

natuur) t.v.v materiaal voor de kinderen? Ideeën zijn 

welkom! 
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Volgende vergaderingen:  

6/02/2020, 4/06/2020   


