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Aanwezigen: Lieve De Graeve, Marc Vandenbulcke, Piet Laureyns, Nadine De Wispelaere, Sona De Vriendt 

Directeur: Karel 

Leerkrachten: juf Sara en juf Febe 

Verontschuldigd: Chris, juf Kristl, Laurence 

 
Verslag: 

 
Allereerst proficiat aan Kristl met de bevalling van haar zoon Vik! 

 

 Nieuws uit de school 
 

o Jaarthema => stand van zaken 
Momenteel hebben we al 3 sterren verzameld. Hiervoor kregen de kinderen drie uitdagingen: proberen 
samenspelen zonder materiaal en met elkaar, een regeling maken voor het sportveldje en de 
antipestweek. De kinderraad maakte bij dit laatste een heel leuk spel!  
 

o Stand van zaken corona 
We hebben net een moeilijke en zware periode doorstaan. Er waren veel leerkrachten afwezig door 

corona (bijna steeds twee leerkrachten gelijktijdig afwezig). Het was zeer moeilijk om vervangingen te 

vinden. We hadden een derdejaarsstudente Yenthe die na haar studies voor onze school koos. Het 

lerarentekort is momenteel nijpender dan ooit.  

Karel uit veel dank aan de flexibiliteit van de leerkrachten.  

 

 

o Februari telling + prognoses 
Er zijn 304 leerlingen ingeschreven (+6 i.v.m. 01.02.2021). Dit resulteert in een beetje meer lestijden. Op 
1 september 2022 komt er een grote instroom van het eerste leerjaar. Er komen dan 25 kinderen extra. 
Volgend jaar zal dus niet evident worden naar indeling van de lestijden. Het jaar nadien wordt dan wel 
een luxe, hoewel het dan moeilijk wordt op vlak van de infrastructuur…  
Het subsidiedossier werd ingediend om een traject te doen rond de executieve functies. Er is hier wel 
een voorwaarde: de indicator kansarmoede moet 0,5 zijn. Binnen de gemeente Lievegem scoort enkel 
onze school erboven. We houden hiermee rekening in onze dagelijkse manier van werken (dingen 
meenemen van thuis, digitale verwachtingen,…). 
 

o Stand van zaken tuin/speelplaatsen 



Met de opbrengst van de afhaalontbijten kochten we heel wat nieuw materiaal aan voor onze tuin en 
speelplaatsen!  
 
 

o Verleden:  
o De valentijnsontbijten brachten een winst van 3000 euro op. 
o Zoals eerder vermeld bedacht de kinderraad een tof spel tegen pesten. 
o Voor de krokusvakantie mochten alle kinderen zich verkleden voor carnaval. Dit was een idee 

van de kinderraad. We zijn van plan om het carnavalsfeest volgend jaar met de volledige school 
te doen.  

  
o Toekomst:  

o Er komt een boekenbeurs op 15 maart 2022. 
o De uitstappen mogen opnieuw doorgaan. 
o Het schoolfeest kan doorgaan en zal met de kleuterschool georganiseerd worden. De datum 

werd door omstandigheden gewijzigd naar 21 mei 2022. 
o Er wordt een Europees project op poten gezet. Dit houdt in dat leerkrachten op internationale 

cursus kunnen gaan om van andere landen te leren op vlak van onderwijs. Het eerste onderwerp 
zal de Digisprong zijn. Leerkrachten die op cursus geweest zijn zoeken naar een manier om het 
te vertalen op onze school. 

 
o Opmerking van de ouders: Het was jammer dat er bij de volwassen ontbijten geen koffiekoeken waren, 

wel enkel pistolets. Een koffiekoek smaakt ook bij volwassen. De droge worst was een topper!  
 

 Nieuws uit de ouderraad: 
 

o De huidige financiële toestand is goed! De ouderraad heeft meebetaald in het spelmateriaal en de 
picknickbanken in de tuin. Er werden 270 kalenders besteld. Dit bracht een winst van 820 euro op.  

o We staken een speciale act in elkaar voor de Dag van de Leerkracht. Het was een moment voor de 
leerkrachten en kinderen samen. De leerkrachten waren tevreden met hun geschenk.  

o De kerstmarkt werd geannuleerd.  
o Komende dinsdag 15 maart 2022 is er een boekenbeurs. De kinderen komen tijdens de schooluren, maar 

kopen zelf niks. Het is dus niet de bedoeling dat ze zakgeld meenemen. De ouders, grootouders en 
derden kunnen na de schooluren iets kopen.  

o De kinderfuif wordt georganiseerd.  
o Oogs voor lekkers gaat goed.  
o De chocoladeverkoop is goed meegevallen. Alles is vlot verlopen!  
o De uitstap van de zesdes (minigolf) wordt gesponsord door de ouderraad.  
o Alle kinderen krijgen op het einde van het schooljaar een ijsje. Het wordt een gezellig samenzijn-

momentje zoals vorig schooljaar.  
o Vanaf dit jaar kan de ouderraad subsidie aanvragen bij de gemeente. Dit moet wel nog verder 

uitgewerkt worden. Het zou gaan over 150 euro per jaar. 
 

 Nieuws uit het schoolbestuur 
De muur van eerste leerjaar werd afgebroken en er is een nieuwe poort. De afwerking is nog nodig. Het geeft nu 
een open indruk. De bevindingen van de schoolraad zijn algemeen positief! 
 
Wat betreft het AGION-dossier: dit gaat om de raamvernieuwing van het oude gebouw. Het dossier wordt 
ingediend op 16 maart 2022. De deuren van het oude gebouw, alsook de branddeuren, werden in de 
krokusvakantie door gepensioneerde schrijnwerkers onder handen gebracht. 
 
We hebben aandacht voor het welzijn van het personeel. In november werd de WellBE-bevraging afgenomen bij 
de personeelsleden. Dit kan gebruikt worden om te kijken wat er goed loopt en wat nog beter kan verlopen. De 
Raad van Bestuur zal in april samen met de coördinerend directeur en de preventieadviseur stilstaan bij de 
bevraging. Zijn er actiepunten die we kunnen ondernemen? We wachten nog af wat eruit zal komen.  
 



De vergadering van het CASS is één van de punten. De bedoeling is om vorm te geven aan de eigen identiteit als 
katholieke dialoogschool. We zijn aan het werken (als scholengemeenschap) aan onze eigen identiteit. 
We zijn klaar met een aantal documenten die op het OCSG nog moeten goedgekeurd worden (15 maart 2022). 
Het gaat om volgende documenten: arbeidsreglement, functiebeschrijving, spelregels benoeming, 
evaluatiereglement, gebruiksovereenkomst van de laptop,… 
 
 

 Varia: 
» Er moeten enkele verbeteringen worden aangebracht in het verslag van de vorige vergadering:  

o goedkeuring inspraak te geven aan alle geledingen van de schoolraad.  

o AGION-dossier 

o ‘communicatie …’  toelichting: door 2 afgevaardigde van het bestuur van het OCSG kan een 

gesprek aangevraagd worden. (Margo en Heidi) 

 

» Werd het huishoudelijk reglement ondertekend door de afwezigen?  

 

» Verkeer in de Schoolstraat: dit bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase: het mobiliteitsplan wordt 
uitgewerkt voor de hele schoolomgeving. Wat wordt onderzocht? Er wordt bekeken om de 
Toekomststraat autovrij te maken op twee momenten, de rijrichting van de straat te veranderen. 
Voorlopig kregen we nog weinig respons van de gemeente.  
Daarnaast is het moeilijk om gemachtigde opzichters te vinden! Via de nieuwsbrief van de school wordt 
vaak gevraagd of er kandidaten zijn. Helaas komt er weinig respons. De politie is ook geen optie.  

 
» De typcursus is niet schitterend. Er is kritiek op de organisatie (Intertyp). Karel vertelt dat er een plan is. 

 

» We horen vele positieve reacties over de school. Sterke communicatie van de school!  

 

» Wordt er nog gesproken over de oorlog van Oekraïne en Rusland? Het onderwerp leeft bij de kinderen. 

 bij de meeste leerjaren wordt hier wel iets rond gedaan: kringgesprekken, Karrewiet, lessen wero,… 

 

 


