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Verslag: 
 

 Goedkeuring vorig verslag 
Varia: Er is een OCPB op school dat op vraag bijeengeroepen kan worden (bestuur-afgevaardigden personeel) 
 

 Nieuws uit de school 
o Nijpend personeelstekort 

We hadden dit schooljaar enorm veel last van personeelstekort. Er waren periodes met vele 
afwezigheden van leerkrachten tegelijk, waardoor we vaak in een overlevingsmodus zaten. Hopelijk 
hebben we volgend schooljaar onze vaste routine terug.  

o Terugblik op het voorbije schooljaar 
We behandelden dit schooljaar heel wat prioriteiten: inzetten op zelfzorg, uitwerking van een nieuw ZILL-
ig rapport, even op de rem staan en de afspraken van de voorbije vier schooljaren opnieuw onder de loep 
nemen (nog niet helemaal klaar, wordt meegenomen naar volgend schooljaar), driesporenbeleid, 
jaarthema vormgeven, opstellen nieuw talenbeleidsplan is niet gelukt en wordt verschoven naar volgend 
schooljaar. 

o Nieuw schoolreglement 2022 – 2023 
Het schoolreglement werd aangepast. De wijzigingen komen vanuit de koepel. Het komt er vooral op neer 
dat de manier van verwoorden anders is. Er is wel een belangrijke wijziging die schooleigen is: de cateraar 
heeft beslist de prijzen op te trekken. Dit wil zeggen dat de prijzen overgaan van 3 euro naar 3,50 euro. 
Dit wordt opgenomen in het schoolreglement.  

o voorstellen lestijdenpakket schooljaar 2022 – 2023 
Wat betreft het lestijdenpakket voor volgend schooljaar kunnen we het volgende meedelen:  

 De klasverdelingen zijn vandaag bekend, morgen (dinsdag 21/06) schuiven de leerlingen door naar 
de nieuwe leerkracht. 

 Er was een moeilijke situatie in het eerste leerjaar. De telling gebeurt pas in februari, waardoor 
we niet de nodige uren krijgen voor het aantal leerlingen die binnenstromen in september. Vorige 
week werd met de Raad van Bestuur de keuze gemaakt om een volledige klas aan te kopen. Dit 
werd zelden eerder gedaan en zou uitkomen op een 40 000 euro. Het jaar nadien tellen de 
kinderen wel en komt het wel goed met de uren. Stand van zaken: er komt een vierde klas bij in 
het eerste leerjaar. Juf Yenthe zal klas 1D op zich nemen. Haar klas zal plaatsvinden in het laatste 
stuk van de koude refter.  

 Meester Mathieu wordt klastitularis van 6C, juf Febe wordt klastitularis van 4C.  



 Meester Gerolf gaat vanaf september 2022 op pensioen. Juf Lien neemt de uren over van meester 
Gerolf. Meester Miel is de nieuwe leerkracht die op woensdag, donderdag en vrijdag gymmen zal 
geven.  

 Er zijn 17 klassen in totaal. 
 ICT-verantwoordelijken zijn Géry en meester Mathieu. 
 Anneleen (secretariaat) zal vanaf volgend jaar fulltime werken op onze school.  

 
o prioriteitenplan schooljaar 2022 – 2023 

We selecteren enkele nieuwe prioriteiten voor het komend schooljaar:  
 De Digisprong: We hebben een leerlijn uitgewerkt. Er is ook heel wat nieuw ICT-materiaal 

(digiborden, tablets, iPads, Chromebooks, laptops,…).  
 Op de rem trappen en herbekijken van de zaken die we de voorbije vier jaren geïmplementeerd 

hebben. We nemen deze dus nog even onder de loep. 
 Traject rond executieve functies. Dit gaat over de hogere controlefuncties van onze hersenen. Ze 

besturen ons handelen en gedrag, helpen bij het stellen van doelen en het verwezenlijken hiervan. 
We krijgen volgend schooljaar een initiatie op een studiedag rond dit onderwerp.  

 Het nieuw jaarthema krijgt de slogan: ‘Je kun(s)t het!’: We zetten de kunst centraal, gekoppeld 
aan je eigen talenten ontdekken en durven tonen. 
 

o nascholingsplan schooljaar 2022 – 2023 
Over de nascholingen kan nog niet veel worden verteld. De site is namelijk anders opgesteld. Normaal 
kregen we eind juni een lijst met mogelijke nascholingen. Nu staan er nog niet veel nascholingen op de 
site. Dit zal doorheen het jaar groeien, daarom hebben de leerkrachten nu nog niet veel mogelijkheden 
om een nascholing uit te kiezen.  
Volgend schooljaar gaan de internationale cursussen (binnen Europa) door: de Digisprong zal centraal 
staan. Juf Fiebe (onderbouw) gaat naar Amsterdam en meester Mathieu en juf Marion (bovenbouw) gaan 
naar Firenze.  

o tevredenheidsenquête ouders en WELL-BE enquête leerkrachten 
 De tevredenheidsenquête bestond uit 33 vragen over allerlei zaken die met de school te maken 

hebben: klaswerking, infrastructuur, communicatie, zorg,… De enquête werd 120 keer ingevuld. 
De resultaten waren algemeen positief! 
Er waren enkele trends uit te halen:  

 Er wordt gevraagd of we de infobrochure kunnen meegeven op papier. 

 Men vraagt de No Blame-methode in de verf te blijven zetten. De ouders vinden het te 
onduidelijk wat we doen rond pesten. Daarom zullen we vanaf nu op de infoavond 
vertellen wat we op school doen rond pesten. Op die manier schept dit al enige 
duidelijkheid bij het begin van het schooljaar.  

 Er is vraag naar differentiatie in huiswerk. 

 De toiletten op de speelplaats van het eerste leerjaar zijn niet hygiënisch. Opmerking: in 
de bevraging werd vermeld dat de toiletten éénmaal per week worden gepoetst. Echter 
worden ze éénmaal per dag gepoetst.  

 Het verkeer nabij onze school blijft de grootste bron van ergernis. 

 Er werden ook heel wat praktische tips en bedenkingen geformuleerd (bv. omtrent de 
warme maaltijden, huiswerk,…). We nemen deze onder de loep en bekijken hoe we 
hiermee aan de slag kunnen gaan.  

 WELL-BE enquête: 

 Er is een algemene tevredenheid in de job en de werkomstandigheden. 

 Er zijn ook pijnpunten: stressgerelateerde klachten, overdaad aan communicatie 
(constante mails en bereikbaarheid), te veel randwerkjes om tot de essentie te komen.  

 Opmerkingen vanuit de schoolraad:  

 Er is geen LOC meer in Waarschoot. Er is nood aan een orgaan waar men alles kan zeggen 
wat men wil, zonder zich te hoeven inhouden. Er worden heel weinig leerkrachten 
gesyndiceerd op de dag van vandaag. Dit is nochtans een heel belangrijk orgaan en tegelijk 
heel jammer dat het niet meer bestaat. Wat kunnen we eraan doen?  

 Vanuit de WELL-BE bevraging blijkt dat er vele leerkrachten vinden dat ze inspraak 
hebben.  



 

 Nieuws uit de ouderraad 
o Chris beëindigt haar laatste schooljaar. We hebben een nieuw lid ter vervanging van Chris. Evelien 

Struyvelt zal haar vervangen. Zij zit nu ook in de schoolraad van ’t Kersenpitje.  
o De boekenbeurs in maart was een succes. De school heeft daardoor heel wat nieuwe boeken bij. Volgend 

jaar komt er een posterbeurs ter afwisseling. 
o Vrijdag 24 juni is er de kinderfuif in de Kokorico. Er zijn reeds 140 inschrijvingen. De Kokorico geeft de zaal 

gratis ter beschikking. De dranken staan wel aan de prijzen van de Kokorico. De leerlingen betalen zes euro 
ingang en krijgen hierbij twee drankjes. De hapjes mogen wij zelf doen en die prijs mogen we zelf kiezen.  

o Tutti Frutti is opnieuw goed verlopen dit schooljaar. Net zoals vorig schooljaar, komt er dit jaar geen 
snoepzakje, maar een ijsje. Op maandag 27 juni kunnen de kinderen smullen van een ijsje van Hoeve 
Freline.  

o De zesdes gaan minigolven op vrijdag 24 juni door sponsoring van de ouderraad. 
o Er zijn al heel wat ouders bijgekomen in de ouderraad. Het is fijn dat er een hele groep nieuwe ouders zijn 

die paraat staan voor de school!  
 
 

 Nieuws uit het schoolbestuur (stand van zaken AGION-dossiers) 
o Wat betreft het raamdossier: tijdens de Raad van Bestuur werd de uiteindelijke beslissing gemaakt. Nog 

voor het bouwverlof zal het dossier voor de raamvernieuwing ingediend worden.  
o Er werd een grote dienst vanuit onze kant gedaan voor de nieuwe klas.  
o Er wordt gemeld dat het in de klassen in het oude gebouw vaak erg warm is tijdens de zomerdagen. 

Hopelijk brengen de nieuwe ramen hierin verbetering. 
o De directie van ’t Kersenpitje nam onlangs haar ontslag. Op een bepaald moment heeft Hilde laten blijken 

dat het voor haar te veel is geworden. We zijn nu bezig met het zoeken van een zo goed mogelijke 
opvolging. De Vrije Lagere School De Lieve is zeer nauw verbonden met de kleuterschool ‘t Kersenpitje. 
We zullen onze uiterste best doen om deze samenwerking zo goed mogelijk te houden.  
 

o Opmerking vanuit de schoolraad:  
 Het is jammer dat hier niet transparant over werd gecommuniceerd.  

 

 Data vergaderingen volgend schooljaar  
o Maandag 19 september 2022 om 20 uur 
o Maandag 6 februari 2023 om 20 uur 
o Maandag 19 juni 2023 om 20 uur 

 

 Varia 
o We drinken op het afscheid van Chris!  


