
 

 

 

 

 

VERSLAG SCHOOLRAAD 25 AUGUSTUS 2015 

 

Aanwezig :  -Jackie Vanobbergen 

                     -Yves Eggermont 

                     -Frank Vandekerckhove 

                     - Gerrit Depaepe 

                     -Marjolijn Waerniers 

                     -Melissa Vandenborre 

Verontschuldigd : Marianne De Muynck 

 

1. Overlopen en opvolgen verslag vorige vergadering (24 februari 2015) 

2. Opvolging schoolreglement ( wijzigingen / nieuwe elementen) 

De syllabus wordt op 1 september aan de ouders bezorgd. De wijzigingen zijn vooral 

wettelijke bepalingen. 

- Inschrijvingen ten vroegste vanaf 21 september. De data werden aangepast. 

- Overdracht van gegevens. Dit kon vroeger al van basisschool naar basisschool. 

Nu kan het ook van basis naar secundair onderwijs. De ouders kunnen zich daartegen 

verzetten nadat ze de gegevens hebben doorgenomen. 

- Onderwijs aan huis : zie bijlage 

Voor kinderen die verder dan 10 km van de school wonen wordt BEDNET aangeprezen. 

De diensten van BEDNET worden gesubsidieerd en zijn kosteloos voor de ouders. 

Er is ook nog de goodwil van de school en de leerkrachten. 

- Getuigschrift basisonderwijs 

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind het getuigschrift heeft behaald. Uiterlijk op 

30 juni wordt dit aan de ouders meegedeeld. 

Op onze school worden de ouders al eerder op de hoogte gebracht en er wordt naar een 

oplossing gezocht. 

- De maximumfactuur is gestegen. Kleuters 45€  en de lagere school 85€ 

Dit schooljaar werken we met een omgevingsboek en per uitstap moet de kostprijs 

ingevuld worden. Zo kunnen de totalen bekeken worden. 

- Rookverbod 

Het roken van een elektronische sigaret is verboden. 

3. a. Evolutie leerlingenaantal en lestijdenpakket. 

     GST  KLEUTER van 107 naar 119 kls. 

               LAGER van 234 naar 244 kinderen 
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  Dit zijn een 22 kinderen meer. 

      KS    Daar hebben we een daling van 26 lln. Naar 17 lln. 

       Er is een totale winst van  13 lln. 

       Voor de problematiek van de wijkafdeling werd een kernteam ingeschakeld. De school  

       moet zich herprofileren. Er moeten 20 lln. Ingeschreven zijn om te kunnen blijven  

       bestaan. Nieuw concept : één school = één klas. 

       Er wordt gewerkt met teamteaching en er wordt ook zeer gedifferentieerd tewerk  

       gegaan. 

       De drie bekende gezichten op school blijven. ( Sylvie, Sandy, Leen) 

       Tegen de telling moeten 20 lln. Op papier ingeschreven zijn. Als we dit niet halen komt er  

      nog een genadejaar. 

  b. Personeel : zie bijlage  

       - De instapklas start met 16 kleuters en zal met een 28-tal eindigen. 

       -Juf Annelies ( zorgleerkracht ) wordt vooral ingezet in het eerste leerjaar. Zij  werkt. 

         voltijds. 

       -juf Eline van het zesde leerjaar werkt 4/5. De rest wordt ingevuld door juf Annelies. 

 

4. a. Dossier verwarming en verlichting. 

VERWARMING : De eerste week van juli werd een nieuwe installatie op gas geplaatst. De 

werken zijn voltooid. De oplevering moet nog gebeuren. 

VERLICHTING : Alle klassen kregen nieuwe armaturen. Ook de turnzaal en de refter. 

Er werden ook stopcontacten bijgeplaatst. 

 

b. Schilderwerken. 

De samenwerking met de school van Machelen wordt in september weer opgestart. Dit 

telkens op maandag. 

 

Eind juni 

Nieuwe type digitale borden met white-board en beamer werden geplaatst in het vijfde 

leerjaar. 

In het zesde leerjaar werd gestart met bordbooks. 

Het is de bedoeling om dit elk jaar op te nemen in de begroting en zo alle leerjaren te 

voorzien van. 

 

c. Generatie 2020 

Er kwam nog geen feedback en er zijn nog geen resultaten bekend. 

 

d. Verkeerssituatie 

- Er is weinig informatie naar de school toe vanuit de stad Deinze. 

- de zebrapaden liggen niet ideaal. Het gewest is er mee bezig om er een degelijk kruispunt          

   van te maken. 

5. Schoolprioriteiten. 

Pedagogische studiedag 1 : ELKE LEERLING KAMPIOEN  ( Zie bijlage ) 

Pedagogische studiedag 2 : INTRODUCTIE LEERPLAN MEDIAOPVOEDING ( Zie bijlage ) 

Er zijn geen nieuwe lesmethoden dit schooljaar. 

 

6. Experimenten en projecten  

Geen wijzigingen 



7. Communicatie 

Op de website is een link “ docu voor ouders”. 

Daar vinden ouders documenten die ze nodig kunnen hebben. vb. medicijnattest 

                                                                                                                  vb. zwemkalender 

De gezamenlijke infoavond lager en kleuter wordt nu 2 avonden. Voor de kleuterschool is dit 

op 8 september en voor de lagere school op 10 september. Doel : kennismaking ouder en 

leerkrachten. 

 

8. Planning vergaderingen : dinsdag 23 februari 

                                              dinsdag23 augustus 

 

9. Varia 

Het leerlingenaantal groeit. Daarom is er ruimte nodig op de speelplaats. We willen die 

uitbreiden en speeltuigen plaatsen.  

De firma FLEXIDAL giet rubberen vloeren waar nu graspartijen zijn. Bij EUROPLAY wordt een 

avonturenparcours besteld. Er komt ook nog een time-outhoek.  

Het dossier voor de uitbreiding van de refter is lopende. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Verslag : Marjolijn Waerniers 

 

 

 

 

     

 

   

  

 

  

 

 


