
Verslag schoolraad 6 oktober 2020 
Bijna alle leden van de schoolraad waren aanwezig, alleen Gonda Croquet was verontschuldigd. 

VERWELKOMING 

Bezinningstekst in de herfstsfeer 

1. GOEDKEURING EN OPVOLGING VORIG VERSLAG 

Geen opmerkingen. De vorige vergadering was wegens corona perikelen reeds van 3 maart geleden. 

2. ALGEMENE SCHOOLORGANISATIE 

Toelichting aanpassingen schoolreglement: Deze aanpassingen werden via mail gemeld aan de 

ouders. Een aantal zaken die wettelijk verplicht zijn, dienen geen advies van de schoolraad te krijgen. 

Het bedrag van het middagtoezicht werd reeds twee schooljaren geleden verhoogd van € 1.25 naar  

€ 1.50 maar werd vorig schooljaar nog aan het oude tarief aangerekend. De wijze van factureren 

werd aangepast. De eerste factuur komt na de herfstvakantie. 

De volgende vergaderingen van de schoolraad voor dit schooljaar staan gepland op 2/12, 2/3 en 8/6. 

Rebecca zal een flyer van de schoolraad maken met informatie over de schoolraad. Hierin zullen 

reeds de verkiezingen voor de nieuwe schoolraad worden aangekondigd. 

Toelichting lestijdenpakket: In de kleuterschool zijn alle klassen behouden. Ook het aantal zorguren 

is behouden gebleven. Ann Verschueren wordt zorgcoördinator. Zij vervangt Hilde Wilboorts die 

vanaf dit schooljaar volledig de beleidsondersteuning op zich neemt. Vanaf half november zal 

meester Jeroen (die vorig jaar juf Aline deeltijds verving) 10 uren extra zorg op zich kunnen nemen. 

In de lagere school zijn eveneens alle klassen behouden gebleven. Het zorgteam bestaat uit twee 

zorgcoördinatoren: juf Pia voor de 2de en de 3de graad en juf Ingrid Nuyts voor de 1e graad. Zij staat 

ook mee in voor de zorg in de eerste graad. Verder hebben we juf Katelien (voltijds derde graad), juf 

Ingrid Verstraelen (16 lest. tweede graad) en juf Hanne (2 dagen 1e en 2e graad). We kregen extra 

uren vanwege de coronamaatregelen en het pensioen van juf Pat waarmee we juf Valérie Verkooijen 

konden aanwerven om 10 uren extra zorg op te nemen. Op ma en do staat zij ter beschikking van het 

lerarenplatform om vervangingen te doen op onze school maar ook op de andere twee scholen van 

onze scholengemeenschap. 

 

Infrastructuurwerken: Het hekwerk aan de ingang van de kleuterschool werd vervangen op de 

klusjesdag, het vroegere magazijn kreeg een nieuwe bestemming als zorglokaal/vergaderlokaal (nog 

niet helemaal klaar). Op de lange berggang staat veel materiaal dat bedoeld was om te verkopen op 

de rommelmarkt in oktober. Deze kan niet doorgaan. Kunnen we misschien een online verkoop 

houden, eventueel met steun van het OST? 

De riolering werd nagekeken met cameraonderzoek. Dit zal eerst moeten worden aangepakt voor we 

ooit met de heraanleg van de speelplaats kunnen beginnen. Er zou wel al een nieuwe boom geplant 

kunnen worden op de plaats waar de boom vroeger stond. Waarschijnlijk wordt die in een houten 

bak geplant waarrond eventueel banken kunnen komen in de stijl van het hekwerk op de 

kleuterschool. 

 

De nieuwsbrief wordt bij de ouders positief onthaald. Tijdens de coronaperiode was die soms wat 

lang. De vraag is ook of anderstalige ouders helemaal mee zijn. De leden van de lokale gemeenschap 



die in de schoolraad zetelen toonden ook interesse voor deze info. Diane zal ervoor zorgen dat ook zij 

de wekelijkse nieuwsbrief op vrijdag krijgen. 

3. ALGEMENE SCHOOLWERKING 

Meldingen vanuit het personeel: Het middagtoezicht in de lagere school blijft een hele opgave nu de 

leerlingen in de klas eten waardoor er voor het grootste deel van de middag 18 klassen tegelijkertijd 

op de speelplaats aanwezig zijn. Er werd een vraag gesteld naar ouders om een handje te komen 

helpen. Er is één kandidate. Er werd ook geopperd om de leerkrachten te laten ondersteunen door 

leerlingen van Annuntia uit de derde graad. Dit wordt bekeken en besproken naar haalbaarheid en 

financieel/juridische aspecten.  

Verkiezingen nieuwe schoolraad: Rebecca heeft de mails en de info hierrond van 4 jaar geleden 

opgediept. Zij zal de procedure doormailen aan de directie. Er wordt nog gekeken naar de 

mogelijkheid om elke ouder de kans te geven om zijn/haar stem uit te brengen. Diane onderzoekt 

samen met de secretaresse of en hoe dit kan via het communicatiesysteem van Broekx. 

Rond het pestbeleid was het zorgteam vorig schooljaar bezig hierrond wat uit te werken, eventueel 

via een zorgblog. Omwille van de corona-situatie heeft hun werking toen een hele andere wending 

moeten nemen. Inmiddels is dit terug opgenomen in de zorgwerking. Onder andere de 

binnenspeelplaats tijdens de middag is hier een gevolg van. 

De voornaamste coronamaatregelen die momenteel op school getroffen worden zijn: zo veel 

mogelijk ouders en niet essentiële derden weren uit de school, het systeem van de rijen waarbij de 

leerlingen worden begeleid naar het Marktplein, het ineten in de klassen, het zwemmen met 2 

klassen tegelijkertijd i.p.v. vroeger 3. De volledige zwemlijst zal aan de ouders bezorgd worden. 

4. INFRASTRUCTUUR EN VEILIGHEID 

Op donderdag 8 oktober komt er iemand kijken naar wat er kan gedaan worden aan de radiatoren 

van de kleuterschool die te warm worden en die scherpe randen hebben. Voor dit laatste probleem 

hebben de juffen elk in hun eigen klas al wel een oplossing. 

5. VARIA 

Het OST is tot op heden nog niet samengekomen. Misschien kunnen zij online een kernvergadering 

houden om te bekijken wat er toch nog mogelijk is ondanks de corona maatregelen. Dit om ons allen 

toch nog het gevoel te geven dat er nog wat leeft in de oefenschool. Op zoek dus naar een haalbare 

activiteit in deze corona tijden… 

 

 

 

 

 


