
Verslag schoolraad 15/03/2022 

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

Verontschuldigd: Margot 

1. Huishoudelijk reglement 

Diane overhandigde aan alle leden een huishoudelijk reglement (Margot kreeg dit via 

haar zoontje Simon).  Het is de bedoeling dat iedereen dit reglement eens kritisch 

bekijkt en indien er opmerkingen of bedenkingen rond zijn, mogen deze voor 

30/04/’22 gemaild worden naar Joëlle. 

 

2. Communicatie bij langdurig afwezige leerkrachten 

- Opvang van de klas: het is niet makkelijk op voorhand te weten wie de klas zal 

overnemen.  Diane en Hilde doen er alles aan om zo snel mogelijk vervanging te 

zoeken, maar momenteel is dit een zeer moeilijke opdracht. Zorgleerkrachten 

worden ingeschakeld, gepensioneerde leerkrachten komen helpen en soms 

schakelen we derdejaars studenten in.  Vaak wordt de school pas ’s morgens 

verwittigd door een afwezige leerkracht en dan is het heel snel handelen om 

opvang te vinden. 

- Hoe lang zal de afwezigheid duren: Ook dit is een moeilijk punt om meteen over 

te communiceren omdat leerkrachten soms een afwezigheidsbriefje hebben voor 

een week, maar na die week wordt dit verlengd. 

- Aanspreekpunt voor ouders: Diane en Hilde zijn de personen waar ouders 

dringende vragen aan kunnen stellen.  Zij staan afwisselend aan de schoolpoort 

en kunnen daar aangesproken worden. 

- Voor het overige kunnen we wel stellen dat de algemene communicatie naar 

ouders toe reeds positief geëvolueerd is en dat we hier blijven aan werken.  

 

3. Instapklas: drukte bij afhalen van de kinderen 

- Bij het afhalen van de kinderen op het einde van de dag is het druk in de gang.   

Mogelijke afspraken die besproken zullen worden: 

➔ Geen buggy’s mee in de gang 

➔ Hulp van een kinderverzorgster 

➔ Ouders nemen eerst de jas, boekentas en andere spulletjes van de kinderen 

en halen dan hun kindje op in de klas 

 

4. Opvolging van kinderen bij overgang naar volgende klas 

- Er is telkens een overdracht tussen de leerkrachten van opeenvolgende leerjaren 

- Ook in de dossiers kunnen leerkrachten bijkomende info vinden over leerlingen 

- Er gebeurt differentiatie in de klassen 



- Realiteit: de pandemie heeft veel roet in de werking gebracht omdat 

zorgleerkrachten vaak klassen moesten vervangen waardoor ‘zorg’ vaker wegviel.  

Leerkrachten gingen in quarantaine (al dan niet met de volledige klas), kinderen 

gingen individueel in quarantaine waardoor leerkrachten wel wat ‘extra’s’ 

moesten doen,  maar ondanks de verhoogde werkdruk blijven we ons met hart 

en ziel inzetten voor de zorg van de  kinderen.  Nieuwe werkvormen die 

uitgewerkt werden, maar door de pandemie niet gerealiseerd konden worden, 

zullen in de toekomst zeker terug aan bod komen.  

 

5. Varia 

- Volgens een leerling is er een ‘vervelend’ incident gebeurd in het zwembad.  De 

school zelf weet hier niets van.  Het zou voorgevallen zijn met een sportleraar van 

sportwerk Vlaanderen. 

- Op de speelplaats van de lagere school zullen geen grootse werken uitgevoerd 

worden om nieuwe speeltuigen te plaatsen.  De verrijking hiervan zal vooral 

gebeuren met spelmateriaal en eventueel een uitleenwinkeltje.  In de 

kleuterschool wordt wel gekeken voor een nieuw toestel. 

- Koala-test in KS: tegen volgende vergadering informeren we hoe de afname 

verlopen is en hoe de resultaten zijn zodat we transparantie krijgen in de 

meerwaarde van de test.  

- Het verslag van de schoolraad zal voortaan naar alle leden verstuurd worden ter 

goedkeuring.  Indien er na 7 dagen geen reactie komt, dan wordt het 

goedgekeurd. 

- Diane zet het laatste verslag nog op de website. 

 

 


