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Schoolraad 23 februari 2016  
 
Aanwezig: 

- Jackie Vanobbergen  
- Yves Eggermont 
- Marianne De Muynck  
- Frank Vandekerckhove 
- Gerrit Depaepe 

 
Verontschuldigd:  

- Marjolijn Waerniers 
- Melissa Vandenborre 

 
Verslag: Frank Vandekerckhove 

 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (25 augustus 2015):  

 
- Geen opmerkingen verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Opvolging renovatiewerken/bouwwerken:  

 
A. Schilderwerken: 
 

a. Er wordt gestreefd om tegen de paasvakantie de gangen in het 
gedeelte van de kleuterschool af te werken. Extra werd gevraagd om 
de luifel aan de kleuterschool ook af te werken. 

b. Het project werd gestart in het schooljaar 2014/2015 en liep dit jaar 
verder. Er wordt gekeken om de samenwerking met de school van 
Machelen te verlengen. Het doel is om ook de gang naar de refter aan 
te pakken. 
 

B. Renovatiewerken: 1 groot project buiteninfrastructuur 
 

LAGER  
 
- Uitbreiding speelplaats met 430 m² in rubberen gietvloer 
- Avonturenspeelparcours * verplaatsen pingpongtafel en wiebelbrug 
- Uitbekleding podium in dezelfde gietvloer 
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- Renovatie oude fietsenstalling (52m²) 
- Houten constructie: boze hoek, stille hoek en afscheiding gastank (53 m²) 
- Volledige afsluiting rondom grasplein lager speeltuin kleuter vernieuwen 
- 2 nieuwe toegangshekkens (klein poortje en grote dubbele poort) met nadien 
beveiliging van de diverse toegangen 
- Plaatsen 2 containerklassen + nutsvoorzieningen aansluiten en nodige 
omgevingsaanleg 
- Herschilderen buitenzijde chalet   

 
KLEUTER 
- 6 grote witte borden (voor elke kleuterklas) aan voorzijde parking 
- Verdere  renovatie speeltuin kleuter: herschilderen, verstevigen bestaande 
toestellen 
- Plaatsen en schilderen van vertelcaravan in de speeltuin 
- Renovatie en uitbreiding van de zandbak 
- Plaatsen van nieuwe speeltoestellen in de speeltuin   

 
PROMO 
- banners voorzijde school op afsluiting (zowel bij Kortrijksesteenweg  als 
Gaversesteenweg) 
 
De geplande werken maken deel uit van een Agion dossier ter hoogte van 
100500 Euro (incl BTW) waar een goedkeuring verwacht wordt rond eind april/ 
begin mei. 
 
Gedeeltes van het totaalproject worden ook in eigen beheer uitgevoerd: 
- Extra verharding om de containerklassen te bereiken  
- Buitenzijde chalet herschilderen met leerkrachten (klusjesdag) 
- Afbakening zandbak 
- Extra speeltuigen voor het kleuter, zandbak en borden worden gefinancierd 

vanuit de opbrengst van Kinderen zingen 
- Vertelcaravan werd door de school bekomen 
- Containers komen van de school van Leerne 

 
Bedoeling is deze werken in zijn geheel uit te voeren in de zomervakantie 
2016. 

 
C. Voetpad ontsluiting Gaversesteenweg: 

 
Er zal een voetpad aangelegd worden door het stadsbestuur op de ontsluiting 
naar de Gaversesteenweg. Deze privé weg wordt kostenloos overgedragen 
aan het stadsbestuur. De school gaat instaan om een veilige toegangsweg te 
markeren vanaf het voetpad tot aan de toegang van de school. 

 
 
 

3. Evolutie leerlingenaantallen:   
 
Leerlingentelling 01/02/2016 

 



Telling Telling Verschil 
02/02/15 01/02/16 

 Kleuter GS 125  128  +3 
 Kleuter KS 30  19  -11 
 Lager GS 234  245  +11 
 Totaal  389  392  +3 

 
  Instaplestijden na 01/02/2016  

Na krokus: + 4 (3 op GS, 1 op KS)  
- Juf Leentje wordt vervangen op KS op door juf Lien, elke namiddag.  

- Juf Lien start ook op woensdagvoormiddag bij juf Leen.  
Na de paasvakantie: +4 (3 op GS, 1 op KS)  
- Juf Lien start vult verder aan bij juf Leen op …  
 
GS = Gaversesteenweg – KS = Kortrijksesteenweg 

.  
4. Schoolnieuws: 

 
a. Generatie 2020: Resultaten bekend (2165 leerlingen – 150 klassen) 

 Opvallend: 18% kampt met depressie symptomen – Veel 
kinderen hebben grote prestatiedrang 

 Vooral inzetten op goed onderhoud zorgbeleid/zorgteam 

 Werken aan positief leer- en klasklimaat 
 

5. Overleg: 
a. schoolorganisatie /werkplan 2016-2017: rapportering in voorbereiding 

van volgend schooljaar:  momenteel geen verdere aanvulling. 
b. Schoolprioriteiten: Intern is men bezig een pestactieplan aan het 

opmaken, komt aan bod op de pedagogische studiedag 
c. Schoolreglement – Geen wijzigingen naar volgend jaar toe vanuit de 

school momenteel 
 

6. Adviesvragen vanuit de school: 
 

- Geen specifieke meldingen 
 

7. Communicatie: 
 
- Geen specifieke opmerkingen. 

 
8. Planning vergaderingen schoolraad 2016-17 

 
Dinsdag 23 augustus 2016 om 20.00 hr. 

  


