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Verslag Schoolraad 24 februari 2015  
 

Aanwezig: 
Jackie Vanobbergen 
Eddy Raes 
Yves Eggermont 
Marjolijn Waerniers 
Melissa Vanden Borre 
Frank Vandekerckhove 

Verontschuldigd: 
 Marianne De Muynck 
 
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (26 augustus 2014)  
2. Informatie: 

a. Stand van zaken renovatiewerken/bouwwerken 
i. Verwarming + Verlichting: dit dossier is ingediend bij Agion. Het 

bedraagt een klein dossier van +/- 85000 euro (zonder BTW). De 
school zal dit project pre financieren. We krijgen 70 % subsidies 
van Agion; 30 % van de facturen zal op later tijdstip terug 
betaald worden vanuit het solidariteitsfonds Patrimonium KSRD 
Deinze. We hopen dat dit project in 2015 kan uitgevoerd worden. 

ii. Schilderwerken: samenwerking met VIBSO Machelen. De 
kleutergang wordt aangepakt. Er komen een 6-tal leerlingen + 1 
leraar op maandag naar school de gang een kleurrijke uitstraling 
geven. 

b. Evolutie leerlingenaantallen: telling 1 februari 2015: zie bijlage 
c. Lestijdenpakketten: zie bijlage 
d. Schoolnieuws 

i. Generatie 2020: lln van 3de tot en met 6de leerjaar werden 
uitgenodigd deel te nemen aan een onderzoek omtrent 
welbevinden. Er is een hele grote respons. Betrokken lln in de 
zorgzone kregen huisbezoek en zullen – indien ze dit wensen – 
verdere begeleiding kunnen krijgen. Binnenkort (16/03/2015) 
krijgen de scholen feedback over dit onderzoek. Er volgt nog een 
korte vragenlijst in de periode tussen krokus en Pasen. 

ii. Sociale vaardigheden: de nascholing voor de kleuterleidsters 
betrof 1 pedagogische studiedag; voor de lagere school waren er 
2 conferentiedagen + 1 personeelsvergadering. De 
kleuterleidsters werken met de methode “Het gat in de haag”; de 
lagere school hanteert de methodiek “Topspel”. De klassen 
“spelen” +/- 3 keer per week het topspel tijdens de lessen. Doel 
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is om de kinderen aan te zetten om enkele afspraken in kleine 
groepjes goed op te volgen en na te leven. Leerlingen en 
leerkrachten zijn gemotiveerd. Extra winst zou erin bestaan dat 
de leerlingen ook op andere momenten en plaatsen socialer met 
elkaar zouden omgaan. 
 
 

3. Overleg:  
a. Schoolorganisatie: momenteel neemt Eddy Raes de halftijdse opdracht 

van coördinerend directeur waar. Dit ter vervanging van Patrick 
Schelstraete. Op school zelf wordt er een halftijds ambt adjunct-
directeur door Gerrit Depaepe opgenomen. 

4. Schoolreglement:  
a. prijzen maximumfactuur zullen aangepast worden. Kleuters = 40 euro: 

lagere school = 80 euro 
b. indien er andere wijzigingen zullen zijn, worden de leden hiervan op de 

hoogte gebracht. 
5. Communicatie 

a. De communicatie vanuit de stad i.v.m. wegenwerken verloopt niet 
rechtstreeks. We vernemen nu via Filip Claeys (o.a. dienst jeugd en 
school) vooraf enige berichtgeving. 

b. Aanpassing kruispunt Poelstraat, Kouterlosstraat, Ten Rodelaan. Yves 
Eggermont meldt ons dat er enige aanpassing komt aan het kruispunt. 
Er zullen onder andere middenbermen geplaatst worden.  

6. Volgende vergadering: 25 augustus 2015 om 20 uur 
 
 
 
 
 

Verslag: Eddy 
 


