
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAG SCHOOLRAAD 27 AUGUSTUS 2013 

 

Aanwezig: - Jackie Vanobbergen 

                     -Marleen Pot 

                     -Yves Eggermont 

                     -Marianne De Muynck 

                     -Marjolijn Waerniers 

                     -Frank Vandekerckhove 

                     -Eddy Raes 

 

1 Voorstellen van de nieuwe leden: Marleen Pot 

                                                                  Yves Eggermont   ( oudergeleding ) 

2 Goedkeuring van het vorige verslag 

3 Opvolging schoolreglement 

    Wijzigingen  a. Inschrijving van nieuwe kleuters  ( zie bijlage ) 

                           b. ziekte- en medicijnbeleid ( zie bijlage ) 

                           c. de maximumfactuur 

                           d. gewettigde afwezigheden van leerlingen 

                               ( zie bijlage ) 

4Opvolging a. evolutie leerlingenaantal 

                          Teldatum 02 09 2013 

 In het kleuteronderwijs werden 108 kls. Ingeschreven op de Gaversesteenweg ( 3 

minder dan vorig schooljaar ) Dit vormt 6 kleuterklassen. 

Op de Kortrijksesteenweg werden  37 kleuters ingeschreven. ( 2 meer dan vorig 

schooljaar ) Dit geeft 2 klassen 

 In de lagere school werden 229 lln. Ingeschreven ( 8 meer dan vorig schooljaar ) 

Er zijn 12 klassen. Elk leerjaar telt 2 klassen behalve het eerste leerjaar, 3 klassen 

en het vierde leerjaar 1 klas. 

       

                      

                     b. lestijdenpakket schooljaar 2013 – 2014 

                         Het kleuteronderwijs heeft 208 lestijden 

                         Het lager onderwijs heeft 305 lestijden waarvan 22 LT godsdienst. 

5 Informatie 

   a bouwwerken : Het dossier werd eind vorig schooljaar goedgekeurd. 

      Gedane werken:  * De gevel van de turnzaal 

Schoolraad 

Basisschool Driessprong 

  Gaversesteenweg 126b, 9800 DEINZE 
tel.:09/386 13 32      

http://www.vgbcentrum.be/
http://www.driessprong.be/


                                       *De onderste ramen van de turnzaal kregen dubbel glas evenals de ramen aan     

                                          de achterkant. 

      *De omlijsting van de dakgoten 

      *De gevel aan het bureau van de directeur werd hervoegd 

      *Ingemaakte kast in de eetzaal 

        Dit alles in binnen het budget  van het dossier 

      *In de eetzaal komt ook een wasstraat ( gootsteen +  vaatwas ) 

        Dit wordt door de traiteur bekostigd. 

   

b busvervoer:  

   Op 28 augustus is er een vergadering. Vooral het busvervoer op vrijdag is een probleem. 

   De andere dagen stelt het gemeenschapsonderwijs zijn bussen ter beschikking. 

 

   

6 schoolprioriteiten en behoeften / lesmethoden 

 Muzische vorming blijft de schoolprioriteit voor het ganse team. Het moedigt 

vooral de  creativiteit van het kind aan. Het productgerichte valt weg. 

Er wordt gewerkt rond 5 domeinen   -beeld 

     -muziek 

     -drama 

     -muzisch taalgebruik 

     -bewegen 

Leerkrachten krijgen de kans zich hierrond bij te scholen. Ook de conferenties 

gaan over muzische vorming. 

 We zijn op zoek naar een nieuwe methode rond sociale vaardigheden. 

Hiervoor wordt iemand uitgenodigd. Er wordt ruimer gewerkt  dan enkel rond 

pesten zoals bij “ pluk een roos “. 

 De vernieuwingen rond taalonderwijs, die ondertussen 3 jaar gehanteerd worden, 

zijn zeer goed. Vooral spelling wordt zeer goed aangepakt. 

 

7 extramuros en parascolaire activiteiten 

De zeeklas ( 4e lj.)en de bosklas ( 6e lj.) blijven behouden. De uitstappen zijn thema gebonden. 

Toneelvoorstellingen worden volledig door de school betaald. 

8 communicatie 

Gebeurt via de website van de school. De schoolkrant en de maandelijkse nieuwsbrief zijn zeer 

goed. 

Yves is ermee bezig om de schoolkrant digitaal te brengen.  

Om alle ouders te bereiken vraagt men na hoe de ouders de schoolkrant wensen te ontvangen. 

Via de nieuwsbrief worden de mensen dan verwittigd  wanneer het krantje op de website staat. 

 

9 Volgende vergaderingen 25-2-2014 

                       26-8-2014 

10 Varia: geen 

 

Verslaggever: Marjolijn Waerniers 


