
      

 

 

 

Verslag schoolraad 23 augustus 

  
Uitgenodigd:  

Oudergeleding: Koen Boon, Stijn Dillaerts, Aline Lenaers 

Leerkrachtgeleding: Ilse Corens, Lieselotte Vangronsveld, Hilde Verhaegen 

Geleding lokale gemeenschap: Tom Houben, Ann Deceuninck, Barbara Simons 

Adviserende leden: Silia Robberechts, Wilfried Focquet, Dominique Vandebergh, 

Anita Daniels 

 

Aanwezig: Stijn Dillaerts, Tom Houben, Ann Deceuninck, Barbara Simons, Aline 

Lenaers, Silia Robberechts, Anita Daniels, Koen Boon, Dominique Vandebergh, Anita 

Daniëls, Lieselotte Vangronsveld, Ilse Corens en Hilde Verhaegen   

verontschuldigd: Barbara Simons, Wilfried Focquet 

 

Ontvangen documenten: Het schoolreglement werd eerder bezorgd via mail. 

Verslag: 

- Goedkeuring en ondertekening vorig verslag 

 

- Informatie en communicatie: vragen vanuit geledingen 

 

- Overlegbevoegdheid:  

 

- Formatie volgend schooljaar – wijzigingen: 

Juf Elien en juf Rebecca kunnen niet starten. 

Juf Jetti vervangt juf Elien. Voor juf Rebecca werd nog geen vervanging gevonden. 

Juf Joni en juf Liselot staan elk halftijds in het derde leerjaar. 

Voorstel van Tom: Marie (vrouw van Tom Houben) wil misschien in het vijfde leerjaar 

Frans geven indien er geen vervanging gevonden wordt. 

 

Ilse B. doet op donderdag- en vrijdagnamiddag  1/5 directiefunctie. 

Secretariaat door Krista, Veerle H. en Annelies. 

 

Het is ook nog onzeker of juf Rosemie kan starten. 

Er is een klusjesman voor de scholengemeenschap gevonden. 



- Wijzigingen schoolreglement: 

Interlinies tussen zinnen is niet altijd hetzelfde. 

p.14: aangepast curriculum groene markering mag wit gemaakt worden. 

p.16: tekst CLB is versprongen naar het midden 

p. 33: eerbied voor tablets, Chromebooks wordt aangevuld i.f.v. het gebruik van de 

Chromebooks in het vijfde en zesde leerjaar 

p. 34: witte ruimtes er tussenuit halen 

 

Prijzen van de warme maaltijden zijn ook lichtjes gestegen. 

- Stavaza nieuw sanitair:  

 

De directie heeft vandaag samen gezeten met Steven Elli (technisch directeur) om 

de afbraak van de laagbouw en de wensen voor het nieuwe sanitaire gebouw te 

bespreken. Hij zal nu een plan indienen bij het schoolbestuur. 

We moeten een jaar rekenen om administratie (bouwvergunningen, …) in orde te 

krijgen. 

Er is geen nieuws van de oude gebouwen van ‘t Anemoontje. 

 

Offerte om de ingang van de lagere school aan te passen, werd ingediend. 

Ook de afwatering wordt daarmee aangepakt. 

Hopelijk krijgen we goedkeuring van het schoolbestuur zodat dit in de herfstvakantie 

kan uitgevoerd worden. 

 

 

- Varia  

speelplaats: De ouderraad herstelde de boot op de kleuterspeelplaats en deed nog 

een aantal herstellingen. De ondergrond is niet meer zo ideaal. De directeur vraagt 

hiervoor prijs. 

Volgende zaterdag worden er nog een aantal zaken aangebracht door de 

werkgroep speelplaats. 

De palletmuur op de lagere schoolspeelplaats wordt op een volgende klusdag 

aangepakt. 

Het uitleensysteem van het speelplaatsmateriaal lagere school kan ook van start 

gaan. Er zijn heel wat kinderen kandidaat om zich over het materiaal te ontfermen. 

Constructiemateriaal om te spelen op de speelplaats is besteld. 

 

Fietsautostrade: geen nieuws gekregen 

Speeltuin zou misschien naar de achterkant van het rusthuis verhuisd worden. 

 

Openklasdag: 29 augustus 2022 

 

Volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 31 januari om 19u30. 

 


