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Schoolraad         Verslag 30/09/2021 

Komende vergaderingen:  

Dinsdag 1 februari 2022 om 20.00uur in de leraarskamer. 

Dinsdag 21.06.2022 om 20.00 uur in de leraarskamer.  WIJZIGING: maandag 20 juni 2022 om 20.00 uur 

Verslag vorige vergadering is goedgekeurd! 
 
Aanwezig:  

 Nadine De Wispelaere 
 Piet Laureyns 
 Sona De Vriendt 
 Chris Van Kerckvoorde 
 Sara Ryckaert 
 Febe Wytynck 
 Karel Verjans 
 Marc Vandenbulcke 

 
Verontschuldigd: 

 Kristl Van der Meulen 
 Laurence Ghys 

 Lieve De Graeve 
 

Afwezigen worden gevraagd om het huishoudelijk reglement te komen ondertekenen bij Karel. 
 

Agenda: 

 Nieuws uit de school 
o Jaarthema: ‘spelen hand in hand, samen een sterke band’ 

De focus ligt op de sociale vaardigheden van de kinderen op de speelplaats, zorgzaam omgaan met 
spelmateriaal, met elkaar, de boerderij. 
Er zijn, net zoals de vorige jaren, maandmomenten met toneelstukjes met de nieuwe personages: 
Pretmadam (juf Fiebe), Pretman (meester Mathieu), Pretbederver (juf Febe) en Snotjong (directeur 
Karel). De eerste afspraak was om zoveel mogelijk spellen te verzinnen zonder materiaal voor te hoeven 
gebruiken. Er zijn spelfiches ontwikkeld om samen in de klas te bekijken en aan de slag mee te gaan op 
de speelplaats.  

 
o Lestijdenpakket 

We zijn gestart met 307 kinderen (+9). De klasverdelingen kan u in de bijlage vinden. We kregen enkele 

uren cadeau met dank aan de scholengemeenschap (waaronder van de kleuterschool ’t Kersenpitje). Het 

eerste, tweede en derde kunnen we hierdoor in drie klassen splitsen. Er zijn extra uren aangekocht via 

raad van bestuur om het vijfde in drie klassen te kunnen verdelen. 

We mogen dit schooljaar een nieuwe leerkracht verwelkomen: meester Mathieu Telier (leerkracht 3C + 

ICT-uren) 

 

 

 

o Nascholingsplan 



De nascholingen beginnen stilaan terug fysiek door te gaan. Ook dit schooljaar gaan de leerkrachten op 
bijscholing.  
Gisteren (28/09/2021) was er een studiedag met als titel ‘wel in je vel als leerkracht’. 

 
o Prioriteiten 2020-2021 

Hoe? Vanuit functioneringsgesprekken, input van ouders, proefdoorlichting 

1. Het rapport ondervindt een grondige aanpassing (volgens ZILL).  

Dit wordt onderling nauw overlegd met het kernteam. Het nieuwe rapport is nog volop in 

ontwikkeling en moet ten laatste klaar zijn op 30 juni 2021.  

2. Borgen van de gemaakte afspraken van de voorbije vier schooljaren 

Dit kwam als tip vanuit de proefdoorlichting. De bedoeling is dat we even stoppen en terugkijken 

wat er de laatste jaren allemaal veranderd is. We zetten alles op een rijtje, evalueren en sturen 

bij. 

3. Het driesporenbeleid in de klassen 

Dit schooljaar wordt het driesporenbeleid in alle klassen ingevoerd. Vele leerkrachten waren 

hiermee al aan de slag gegaan. Er komen de komende weken coachingsgesprekken met de 

klasleerkrachten. Vooral in de lessen rekenen en taal zal het driesporenbeleid worden 

toegepast. De bedoeling is dat dit een lijn wordt doorheen de lagere school. 

 

o Toekomstige plannen (herfstvakantie speelplaatsen/tuin) 
» Herfstvakantie: afbraak muur eerste leerjaar, een glijbaan installeren, haagjes op de speelplaats 

van het eerste, aanleg groen op de speelplaats, zones op de speelplaats, fantasiekeuken met 
paletten 

» November: bouw wilgenhut in de tuin 6e leerjaar 
» December: invulling zones, terugkoppeling, buddybank op te lossen 
» Op lange termijn: verdere investeringen zoals klimmuur, blijven bijsturen,… 

 

 Nieuws uit de ouderraad 
» Er zijn heel wat nieuwe leden. Enkelen zijn overgestapt van kleuter naar lager, sommige doen het allebei. 

Er is een grote groep en dat is heel fijn! 
» De schoolkalender van de ouderraad is net gemaakt. Morgen (1/10/2021) worden ze verdeeld (van de 

eerste bestelling), later worden de tweede bestellingen behandeld. In het totaal waren er 229 
bestellingen. De organisatie is dit jaar vlot verlopen. 

» Er komt een chocoladeverkoop in november/oktober. 
» Ook de kerstmarkt gaat opnieuw door in december (met kleuters erbij?) 
» Er staat een kinderfuif gepland in maart 
» Oog voor lekkers blijft doorgaan 

 
Opmerking over de oudercontacten: ouders krijgen geen mogelijkheid om te vragen of een oudercontact 
mogelijk of niet mogelijk is. Het aanvinken door de leerkracht (lkr vindt het oudercontact nodig/lkr vindt het 
oudercontact niet nodig) werkt niet uitnodigend. Vele ouders komen daardoor niet, terwijl ze dit eigenlijk wel 
willen. (vooral in februari, maart)  dit werd reeds behandeld binnen het schoolteam en zal verdwijnen op de 
brieven. 
Op het einde van het jaar krijgen de ouders graag een vorm van een signaal of hun kind het schooljaar goed 
heeft kunnen beëindigen of niet en wat de werkpunten zijn voor het volgende schooljaar.  

 

 Bespreking huishoudelijk reglement (zie bijlage) 
Dit is gebaseerd op de allernieuwste versies van het KOV. De algemene input van het schoolbestuur is miniem.  
Het schoolbestuur mag items aanbrengen, maar binnen een bepaalde tijd.  
Het is wettelijk verplicht om inspraak te geven aan alle leden van de schoolraad. Dit moeten we zeker blijven 
bewaken! (zie hoofdstuk 5: bevoegdheden: de schoolraad verleent advies over elk ontwerp van beslissing) 
De samenwerkingsverbanden verliepen niet volledig correct (soms werd iets al op voorhand beslist, zonder dat 
iedereen op de hoogte was). Dit kan geen vruchtbare samenwerking opleveren. Er is een kans op rolverwarring, 
frustraties,… (zie artikel 20). 
Verschillende meningen kunnen leiden tot een gesprek. En dan kan tot voorstellen gekomen worden.  



Het is vooral ook belangrijk dat we ons niet belemmerd voelen om zich kritisch te uiten (bv. tegenover 
leerkrachten, directies, tegen elkaar,…). 
We nemen ons voor om de agenda tijdig te delen. Moeten bepaalde zaken op voorhand al worden doorgestuurd 
om al eens te kunnen bekijken? (bv. lestijdenpakket) Hangt af van welke zaken. Een manier van inspraak, op 
voorhand werken is wel nodig.  
 
Het schoolreglement is iets van de schoolraad. De Raad van Bestuur moet ruimte geven voor een goedwerkende 
schoolraad.  
Veranderen: er komt geen LOC? 
 
Noodzaak: communicatieoverleg tussen het personeel en bestuur. Zouden we een mogelijkheid kunnen 
scheppen om tussen het personeel en Raad van Bestuur te spreken? We hadden afgesproken dat we het ook 
niet te zwaar gingen maken. Het moet mogelijk blijven om rechtstreeks tussen de Raad van Bestuur en 
personeelsleden gepraat te worden.  
Toelichting: door twee afgevaardigde van het bestuur van het LOC kan een gesprek aangevraagd worden. 
(Margo en Heidi) 

 

 Nieuws uit het schoolbestuur 
1. Muur zal afgebroken worden in herfstvakantie. Er komt een hekken. 

2. Er is beslist dat er een AGION-dossier wordt opgemaakt voor het vernieuwen van de ramen van het 

tweede en derde leerjaar. 

3. De toiletten van het eerste leerjaar worden vernieuwd. Maandag heeft het personeel van ’t Kersenpitje 

hier inspraak in. TIP: in Vrije Basisschool De Bron in Lovendegem zijn de nieuwe toiletten daar leuk 

ingedeeld. Kan ter inspiratie dienen voor ons.  

4. We blijven zoeken naar veiligheid in de straten. Er is een plan: aan het begin van de Toekomststraat een 

slagboom of paal installeren ( ’s ochtends en ’s avonds blokkeren voor een verkeersvrije straat). 

Probleem: toegang woon-zorgcentrum. Deze partij is namelijk niet akkoord. 

De buren zijn wel akkoord. Morgen (1 oktober 2021) is er een gesprek met de gemeente.  

De ouderraad wil hiervan graag op de hoogte blijven.  

Opmerking: wat met wijziging schooluren? Dat valt nog te bekijken. Het plan van de aangepaste 

schooluren zal nog niet direct kunnen ingevoerd worden.  

5. De stookkelder van het oude gebouw in ‘t Kersenpitje meldt problemen. Er is beslist om werk te maken 

van het saneren van de stookkelder: zoveel mogelijk droog krijgen van de kelder. Eén van de branders 

van de zusters zal worden overgenomen voor onze school, asbest wordt verwijderd, verouderde 

elektriciteitsleidingen worden vernieuwd. De overbodige tanken worden buiten gebruik gesteld.  

 

 Varia 

 De schoolboeken blijven een groot probleem. Zal dit duren tot aan de herfstvakantie? Zullen we ze 

dit schooljaar nog krijgen? Er zijn heel wat kopieën genomen om in de klas te kunnen werken. Dit 

met dank aan drukkerij Martens. De kosten zijn hiervan wel hoog opgelopen… Het lukt nu om 

rechtstreeks bij de uitgeverijen te bestellen. Zo zijn de agenda’s rechtstreeks besteld en reeds 

toegekomen op school.  

 Digisprong: we kregen heel wat middelen van de overheid: 

» Laptopkar met Chromebooks 

» Ipads  

» 3 klassen met nieuwe digitale borden 

 Volgende week (4 oktober 2021 tot en met 6 oktober 2021) vertrekken de kinderen en 

leerkrachten van het vierde leerjaar op zeeklassen. De week nadien gaan de kinderen en 

leerkrachten van de derde graad op driedaagse naar Houthalen-Helchteren.  

 Opmerkingen: leuk dat er meer groen op de speelplaats is! Dit maakt het veel aangenamer, er zijn 

minder ruzies,… 


