
Verslag schoolraad 07/06/2022 

Aanwezig: Diane, Katinka, Joëlle, Erik, Eef, Chantal, Veerle, Ingrid 

Verontschuldigd: Anny 

Nieuw lid: Rachida 

1. Verwelkoming Rachida Aboulakil 

Omdat Margot verhuisd is en haar kinderen naar een andere school gaan, is zij geen 

lid meer van de Schoolraad.  Zij wordt vervangen door Rachida: van harte welkom!! 

 

2. Huishoudelijk reglement: 

- Joëlle paste dit aan waar nodig 

- Zij print dit uit voor alle leden 

- Iedereen zal het op de volgende vergadering ondertekenen 

 

3. Wijziging uren middagpauze en organisatie 

- Voor het schooljaar 2022-2023 zullen de uren (intern) wijzigen 

- We starten nog steeds om 8.30u en eindigen om 15.30u 

- We houden gesplitste speeltijden voor L1, L2 en L3, L4, L5, L6 

- In de VM spelen de kleuters, L1en L2 om 10.10u 

- IN de VM spelen L3, L4, L5, L6 om 09.45u (of om 10.35u, nog te bepalen) 

WIJZIGING:  

- De middagpauze start om 12.10u 

- De lessen starten terug om 13.30u 

- De hele school eet van 12.10u tot 12.30u  

- Het uur van de namiddagspeeltijd ligt nog niet definitief vast 

De wijziging werd goedgekeurd door de leden van de schoolraad. 

 

4. Ophalen van kinderen om 15.30u 

- Ouders die nog kleuters moeten ophalen, halen nadien de kinderen op aan de 

stippen.   

- Kinderen van de lagere school worden in rijen overgezet naar het Marktplein. 

- Hierbij zijn nog wel wat ‘bezorgdheden’ bij het oversteken.  We merken wel 

dat kinderen leren om aan te sluiten en goed te luisteren naar de 

leerkrachten 

- Toch zou het beter kunnen, maar hiervoor vraagt Diane reeds 2 jaar hulp van 

de gemeente, zoals duidelijke borden die aangeven dat hier een school is, 



afstellen van de lichten zodat we een langere rij kunnen overlaten, 

doortrekken van het zebrapad, … 

- Jammer genoeg blijkt dit moeilijker dan wij verwachten omdat het hier over 

een gewestweg gaat. 

- Voorstel: vanuit de schoolraad zal deze vraag ook gesteld worden aan de 

gemeente.  We zullen ook een actie voeren met de kinderen zodat de 

draagkracht groter wordt.  Eventueel met media om de aandacht nog meer te 

trekken.   

- De veiligheid van onze kinderen staat hier op de eerste plaats!!!! 

- Joëlle en Eef maken een voorontwerp en dit wordt naar alle leden gestuurd. 

 

5. Koala test 

- Deze test is goed bevonden door de leerkrachten 

- De resultaten geven het beeld dat ook de leerkrachten hebben van het 

taalniveau van de kinderen 

- In de KS is er reeds veel taalondersteuning en taalactivering 

- Een aandachtspunt is zeker ook nog de rekentaal en de voorbereiding naar 

het eerste leerjaar 

- Hier wordt echter tijdens de zorgmomenten al hard aan gewerkt 

- We moeten elkaar blijven inspireren 

- De weg naar de digiborden is ingeslagen.  Er is er voor de KS ook één besteld. 

- De resultaten werden besproken met de ouders 

- We kunnen besluiten dat de taalgroepjes goed renderen voor de taalzwakke 

kinderen 

➔ Volgend schooljaar starten we ook op schools gebied met een taaltraject 

i.s.m. de pedagogische begeleiding 

 

6. Digisprong 

- Alle leerkrachten hebben een goede laptop 

- De kinderen van 5 en 6 kunnen volgend schooljaar gebruik maken van een 

chromebook (chromebook per leerling) 

- Voor de jongere klassen krijgen we chromebooks van Annuntia, deze zijn niet 

nieuw, maar zeker nog goed (doorgeefsysteem) 

- L4, L5 en L6 kregen nieuwe digiborden 

- KS kreeg een digibord dat ook horizontaal gebruikt kan worden 

- Telefonie: binnen de hele school komt er een nieuwe telefooncentrale.  Dit zal 

de communicatie efficiënter maken binnen de hele school. Ouders zullen de 

school gemakkelijker kunnen bereiken. 

- De digiborden vervangen de krijtborden 

- Werkboeken blijven wel behouden 



- ICT klas verdwijnt, meester Jan zal klasintern een ondersteunende rol op zich 

nemen om te leren werken met de chromebooks, lessen ICT (powerpoint, 

word, e-mail,…) ondersteunen 

 

7. KoffieKlets 

- 1 keer per 2 maanden zouden we graag een koffiemoment organiseren voor 

ouders.  Dit gaat door in de refter van 08.15u tot 09.15u. 

- De eerste keer dat we het organiseren is op woensdag 15/06 

- We zullen nog bespreken op welke dag dit zal verder gezet worden en of het 

wisselende dagen worden (5x per jaar = 5x een andere dag?) 

- Diane zet dit nog mee in de nieuwsbrief 

 

8. Varia 

- Joëlle maakt tegen eind augustus een flyer van de betrokken ouders in de 

schoolraad.  Deze kan dan op de klasvergaderingen uitgedeeld worden. 

- Chantal stelt zich kandidaat om secretaris te worden vanaf september 2022 

- Datum volgende vergadering: 04/10/2022 om 20u 

 


