
      

 

 

 

Verslag schoolraad 7 juni 

  
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, 

Lieselotte Vangronsveld, Ilse Corens en Hilde Verhaegen   

verontschuldigd: Wilfried Focquet, Anita Daniels 

 

Ontvangen documenten: / 

Verslag: 

- Goedkeuring en ondertekening vorig verslag 

 

- Informatie en communicatie: vragen vanuit geledingen 

 

- Overlegbevoegdheid:  

 

- Situatie corona: alle maatregelen zijn ondertussen weggevallen op school. Wel nog 

aandacht voor handhygiëne, ventilatie in de klassen,… 

(Meerdaagse) uitstappen zijn terug mogelijk. 

 

- Instroom anderstalige nieuwkomers: Ondertussen verschillende gezinnen uit 

Oekraïne toegekomen op school. Ook Italiaanse en Syrische nieuwkomers. 

Heel moeilijk voor de kindjes om zich aan te passen aan de school. 

Taalbarrière is groot. Hulp van vertaalprogramma op tablet om elkaar te verstaan. 

Kinderen pikken snel Nederlands op en beginnen enkele woorden Nederlands te 

spreken. 

In de klassen werd ook gewerkt/geknutseld rond de situatie in Oekraïne. 

Ouderraad wil graag financieel ondersteunen. 



Extra uren voor anderstalige nieuwkomers  nog openstaande vacature 

 

- Formatie volgend schooljaar: 

meer dan 30 instappers  

KS: 146 lestijden 

LS: 285 lestijden 

Puzzel moet nog gelegd worden naar volgend schooljaar rekening houdende met 

de verloven van personeel, ook van de scholengemeenschap (overkoepeld) lopen 

nog zaken binnen. 

Volgend schooljaar één eerste en vierde leerjaar. 

Veel aantallen tussen de 29 en 35 leerlingen (tussen 2 klassen in). We zullen dus 

volgend schooljaar creatief moeten omgaan met de klasverdeling. 

 

- Wijzigingen schoolreglement:  

Overzicht met vakjes waarin kort uitgelegd wordt: 

- wat mag je van de school verwachten 

- wat verwachten we van de ouders 

- wat verwachten we van de kinderen 

 

 zie aanpassingen schoolreglement in bijlage 

 

maximumfactuur wordt verhoogd: 

meerdaagse uitstappen: €450 naar €480 

LS: €90 naar €95 

KS: €45 naar €50 

 

- Tevredenheidsonderzoek: 

Tevredenheidsonderzoek van de kinderen: 

eerste graad: veel zaken werden met 5 sterren beoordeeld.  

Schrijven werd als minder boeiend ervaren. 

Naschoolse opvang werd als minder ervaren. 

Algemeen welbevinden was goed.  

Tweede en derde graad: algemeen goede scores 

Deze 3 items scoorden iets minder: 

Mijn klasgenoten doen het beter dan ik. 

De kinderen maken ruzie in de klas. 

Als de leerkrachten lesgeven, is rustig in de klas. 

 

Tevredenheidsonderzoek van de ouders: werd getoond tijdens de vergadering 

Variapuntje:  

Vanaf 4e leerjaar heel veel WhatsAppgroepjes, Snapchat tussen de leerlingen. 

Sensibilisering sociale media vanaf jongs af aan, regelmatig herhalen in de 

verschillende leerjaren,… 

VUB: databuzz  escaperoom rond cyberpesten, sociale media,… 

 

 



- Vernieuwen van sanitair blok en afbraak ‘t Anemoontje:  

Nog geen datum voor afbraak van ’t Anemoontje. 

Erfpacht wordt volledig in beheer genomen door KODID waardoor ‘t Anemoontje 

volledig van de school wordt.  

Stad bekijkt waar er een nieuwe fietsenstalling kan gezet worden. 

Er wordt nu bekeken wat kan in één geheel aangepakt worden, waar kunnen 

subsidies voor worden verkregen,… 

Verandering site van de Bosstraat:  

Hoe kun je ervoor zorgen dat schoolverkeer veilig kan rijden op fietssnelweg? 

Kan speeltuintje 50 meter verder behouden worden? 

Aanleggen van verharding rond het gemeenschapscentrum. 

 

- Varia  

Speelplaats: dossier is bij de oudervereniging  wachten op feedback schoolbestuur 

i.v.m. afbraak en vernieuwingen. 

 

Openklasdag: 29 augustus 2022 

 

Volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 23 augustus 2022 om 19u30. 

 


