Schoolraad
Basisschool - Driessprong
Gaversesteenweg 126b, 9800 DEINZE
tel.:09/386 13 32
http://www.driessprong.be/
website: www.vgbcentrum.be
Schoolraad

Verslag Schoolraad 16 februari 2017
Aanwezig:
- Jackie Vanobbergen
- Yves Eggermont
- Marianne De Muynck
- Marjolijn Waerniers
- Frank Vandekerckhove
- Gerrit Depaepe
Verontschuldigd:
- Melissa Vandenborre
Verslag: Gerrit Depaepe

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (23 augustus 2016)
Geen opmerkingen op het vorige verslag. Dit mag op de website gepubliceerd
worden.
2. Opvolging verslag.
Het opgestelde PestActiePlan werd geïntroduceerd bij aanvang van het
schooljaar. De concrete acties ter preventie zijn ondertussen
geïmplementeerd.
3. Opnieuw samenstelling schoolraad 2017-2021 (vorig 30 april 2013)
a. Afvaardiging ouders, verkozen of gemandateerd uit de ouderraad
Week van 6/02: ‘brief ouders kandidatuurstelling’ naar alle ouders
van de ouderraad verstuurd (zie bijlage 1)
Uiterlijk 20/02: kandidaturen binnen bij de voorzitter van de
ouderraad
Verkiezing 16/03: op de volgende ouderraad mag er gestemd
worden voor 2 kandidaten.
b. Afvaardiging leerkrachten, verkozen of gemandateerd uit de
pedagogische raad
Op de personeelsvergadering van 07/02 werden het mandaat van de 2
leerkrachten Marianne De Muynck en Marjolijn Waerniers unaniem
goedgekeurd. (zie bijlage 2)
c. Afvaardiging lokale gemeenschap, gecoöpteerd door de leden van de
ouderraad (ouders, leerkrachten)

Nadien kiezen de 2 verkozen leerkrachten en de 2 verkozen ouders
hun afvaardiging vanuit de lokale gemeenschap. De huidige
vertegenwoordigers Jackie Vanobbergen en Frank Vandekerckhove
geven aan dat zij zich voor de volgende 4 jaar verder willen engageren.
Waarvoor onze uiterste dank.
d. Verkiezing van de voorzitter
Op de eerste installatievergadering van de nieuw gekozen schoolraad
zal een voorzitter aangeduid worden.
4. Informatie:
a. Ingediend dossier projectoproep voor schoolsportinfrastructuur
Begin december deed onze school mee aan een projectoproep om
onze schoolsportinfrastructuur te renoveren en verder uit te bouwen,
met als voorwaarde dat deze naschools kan opengesteld worden voor
derden. Het volledige dossier werd met de leden van de schoolraad
overlopen. In maart 2017 krijgen we uitsluitsel over de goedkeuring.
(zie bijlage 3)
b. Andere infrastructuurplannen
De andere lopende en geplande projecten werden overlopen:
 Afwerken renovatie- en schilderwerken in de
kleutertoiletten: oude urinoirs weggewerkt, nieuwe kast
gemaakt, alsook een nieuwe zitbank voor wachtende
peuters en kleuters bij klassikaal toiletbezoek, alle muren
en schrijnwerk werden geschilderd, achteraf komen er
nog onderwaterdiertjes op. Zo wordt het dierenthema in
de volledige kleuterschool doorgetrokken.
 Afwerken kleutergang: alle kleuterklassen werden
aangevuld met zitbankjes, deze werden in de klaskleuren
geschilderd, extra kapstokken en zitbankjes aan de
instapklas, uitbekleding van de wand met trespaplaten in
de zijgang van de kleuterschool
 Herwaardering sportveld lagere school met de 2 nieuwe
‘combitoestellen voetbaldoel/basketgoal’
 N.a.v. veiligheidscontrole: bijkomende all-in kast ter
hoogte van de refter, investering in een balustrade als
bescherming omranding plat dak bij eventuele evacuatie
 Buitenschilderwerken in omgeving van de
kleuterspeelplaats
c. Traject visievorming ‘al dan niet mengen van klassen’
De aanzet werd besproken en het traject werd overlopen.
(zie bijlage 4)
d. Nascholingsplannen
Voor huidig en voorgaand schooljaar werd een volledig nascholingsplan
op maat uitgeschreven. In de toekomst zal dit ook verder aangehouden
worden. (zie bijlagen 5 en 6)
e. Evolutie leerlingenaantallen: telling 1 februari 2017
De cijfers werden samen besproken, alsook de aanwending van de
instaplestijden. (zie bijlage 7)
f. Lestijdenpakketten (voor zover mogelijk)

Een eerste ruwe schatting werd naar voor gebracht, op basis van alle
verdere gegevens, die we toegestuurd krijgen, zullen wij de komende
maanden verder de puzzel uitleggen. Op de volgende schoolraad wordt
de concrete schoolorganisatie voor schooljaar 2017-2018 voorgesteld.
g. Schoolnieuws
i. Generatie 2020
Er zijn geen nieuwe resultaten bekendgemaakt. Onderzoek loopt
momenteel verder.
ii. Verkeerssituatie
Geen vernieuwde elementen in dit dossier.
5. Overleg:
a. Schoolorganisatie/werkplan 2017-2018: rapportering in voorbereiding
van volgend schooljaar.
De school zou graag volgend schooljaar samen met de andere scholen
van KSRD en de pedagogische begeleidingsdienst starten rond de
nascholing aangaande het nieuw leerplanconcept voor de toekomst:
ZILL genaamd. Een voorstel van planning is opgemaakt en werd
samen besproken. Na de paasvakantie krijgen we hierop antwoord.
(zie bijlage 8)
Indien dit niet kan doorgaan, heeft de school een ander voorstel klaar
om te werken rond:
 ‘coöperatieve werkvormen en evaluatievormen in de
lagere school’
 ‘coöperatieve spelen in de kleuterschool’
b. Schoolreglement – opvolging van de wijzigingen – voorstellen
aanpassingen volgend schooljaar
Op huidig moment zijn er nog geen wijzigingen op schooleigen niveau
vast te stellen. Indien er de komende maanden nog wijzigingen volgen,
zullen deze op de eerstkomende schoolraad voorgelegd worden.
6. Adviesvragen vanuit de school
/
7. Communicatie
Het goedgekeurde verslag van de vorige schoolraad zal op de schoolwebsite
geplaatst worden.
8. Varia
/
9. Volgende vergadering in augustus:
Dit wordt vastgelegd op 22 augustus 2017

