
Verslag schoolraad 2 december 2020 
 

Verontschuldigd: Gonda Croquet en Elke Van de Wouwer 

Bezinningstekst in het thema Sinterklaas: Mag ik mijn schoen zetten? 

1. Algemene schoolorganisatie 

Welzijn, veiligheid, gezondheid, corona aanpak op school: In september werd reeds vrij 

streng begonnen. Vanaf het moment dat men overging op code oranje, moest er niet veel 

meer aangepast worden. Klasdoorbrekend werken kan niet meer, geen uitstappen meer en 

een tijdje geen zwemlessen. Pas vanaf maandag 7/12 kan er terug gezwommen worden.  

De leerkrachten stimuleren de leerlingen om hun handen extra goed te wassen.  

Bij de leerlingen ondervinden we geen extra problematieken. De leerkrachten hebben wel 

veel minder contact met elkaar. 

De ouders van de leerlingen die vorig schooljaar in 3 en 4 gestart waren met een spaaractie 

om op meerdaagse uitstap te gaan, hadden vorig jaar de keuze om hun geld terug te krijgen 

of dit te laten staan voor de ruimteklassen die we voorzien volgend schooljaar als deze 

leerlingen in 5 en 6 zitten. Het budget voor de ruimteklassen zal iets hoger liggen dan de 

geplande bosklassen.  

Maximumfactuur: de ouders betaalden reeds een voorschot van 20€, wat niet zo door 

iedereen begrepen werd. Misschien is de term ‘voorschot maximumfactuur” beter dan 

‘uitstappen” op de schoolrekening. 

De gemeente is op dit moment nog bezig met het bepalen van het inschrijvingsbeleid voor 

volgend schooljaar. Vermoedelijk zal er niet veel aan veranderen. Doordat veel 

leerjaren/leeftijdsgroepen al aan hun maximumaantal leerlingen zitten, komen er niet zo 

veel nieuwe inschrijvingen en kan dit meestal nog ‘live’ gebeuren. (vanuit de gemeente werd 

er na deze vergadering nog gecommuniceerd dat alles waarschijnlijk digitaal zal moeten 

verlopen) 

De flyer van de schoolraad is nog niet klaar. Er zijn ook nog geen concrete data vastgelegd 

voor de verkiezingen voor de nieuwe schoolraad die vanaf volgend schooljaar van start gaat. 

2. Algemene schoolwerking 

Er waren geen specifieke meldingen vanuit het personeel. 

Voor de verkiezingen van de oudergeleding van de schoolraad in het nieuwe schooljaar is 

het wenselijk dat niet alleen leden van het OST zich kandidaat kunnen stellen. We willen dit 

breder opentrekken. 

Infrastructuur:  

Het aanplanten van een nieuwe boom op de speelplaats van de lagere school zou nog voor 

de kerstvakantie kunnen. 

Er is veel geïnvesteerd in elektriciteitswerken en het updaten van elektrische schema’s in de 

school.  



De speelplaats van de lagere school moet volledig gerenoveerd worden. Dit hangt samen 

met de rioleringswerken. Grote aanpassingen aan de speelplaats kunnen nog niet omdat 

achteraf de speelplaats moet worden opengebroken. 

Het huis naast de school in de Boskantweg werd afgebroken. Er werd grond geruild met de 

gemeente. Ooit komt er een nieuwbouw (misschien pas over 10 jaar). Tot dan kan er op dat 

stuk grond een voetbalveldje ingericht worden. Ook de fietsenstallingen achter de turnzaal 

zullen dan heringericht worden. Het kleine poortje in de Boskantweg zouden we dan vaker 

kunnen gebruiken als toegang tot de school. De grote rolpoort kunnen we dan wat meer toe 

laten. 

Vanaf januari heeft een fusie tussen onze school, Sint-Johanna in Wommelgem en Annuntia 

plaats. Daardoor zijn er andere/meer mogelijkheden voor infrastructuurwerken en andere 

overkoepelende zaken. (Sint-Johanna sluit pas aan in 2022.) 

3. Varia 

Er werd gesproken over een weggeefkast voor “Het huis van het kind” die op school zou 

kunnen worden opgesteld. Dit zou een succes kunnen zijn maar is nog niet wenselijk in 

corona-tijd. 

Er kwam een vraag van de leerkrachten van het zesde leerjaar of zij het kerstontbijt dat zij 

willen organiseren mogen aanrekenen aan de ouders via de maximumfactuur. Veel 

uitstappen gaan niet door, er vallen veel leuke activiteiten voor de kinderen weg. Elke klas 

heeft jaarlijks een klasbudget maar dat zou daar dan al grotendeels aan opgaan. 

Antwoord/advies van de schoolraad: dit is aanvaardbaar zolang dit onder 5€ per kind kan – 

het gaat rechtstreeks naar de kinderen- zolang het de schooluitstappen niet in het gedrang 

brengt – én alleen onder deze omstandigheden (corona- fase oranje) 

Er kwam een vraag om het aanbod en de keuze te beperken voor de leerlingen in de wist-je-

datjes-klas. Ter info: dit gaat over kinderen die 2u per week uit de klas mogen omdat zij 

meer aankunnen dan de normale leerstof die in de klas voorzien wordt. Dit wordt besproken 

met het leerkrachtenteam.  

 

 

 

 

 


