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Verslag vergadering d.d. 2021-11-08 
Samenstelling van de schoolraad 
      
Voorzitter:    Mevr. Kim Croes – aanwezig 
 
Directeur / beleidsondersteuning : Mevr. Véronique De Middeleir – aanwezig 
    Mevr. Katrien De Backer - aanwezig 
 
Geleding ouders:    
    Mevr. Kim Croes - aanwezig 
    Mevr. Geertrui Van den Berghe – aanwezig 
    Mevr. Ine Vandendriessche - aanwezig 
             
Geleding personeel:    
          Mevr. Martine Burghgraeve - aanwezig 
    Mevr. Katrien De Backer – aanwezig  
    Mevr. Elien Verstraeten - aanwezig 
           
Geleding lokale gemeenschap:   
             Dhr. Marnic Keymeulen – aanwezig 
             Dhr. Johan Van Den Daele – aanwezig 
    Mevr. Sonja De Wilde - aanwezig 
 
Secretaris:    Mevr. Geertrui Van den Berghe - aanwezig 
 
 

Verloop van de vergadering 
Agendapunten:  
 

1. Opvolging en goedkeuren verslag van de vorige vergadering 
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- Hoe verloopt de terugmelding van de KOALA? Hij wordt bij elke kleuter afgenomen en indien 

er aandachtspunten zijn wordt het besproken op het oudercontact. Het wordt zeker 
meegegeven aan elke ouder, ook als het goed is, maar bij de zorgkinderen gebeurt dit 
inderdaad uitgebreider. Tot nu toe merkt men dat de test het buikgevoel bevestigt.  
Binnen de kleuterschool werd een eigen kindvolgsysteem ontwikkeld ism Questi. In de 
toekomst zouden we graag dit systeem van naderbij bekijken, want het klinkt bijzonder 
interessant.  

- Oudercontacten verlopen opnieuw digitaal. De leerkrachten moeten dit goed opvolgen, maar 
op zich verloopt dit vlot. Voor zorggesprekken en moeilijke gesprekken worden nog steeds 
live gesprekken georganiseerd met de nodige afstand.  

o De klassenraad zal kunnen beslissen of een kleuter al dan niet kan overgaan.  

- Wat is de samenstelling van de toelatingsklassenraad: beide klastitularissen van betrokken 
klassen, zorgco, CLB, directie. Dit kan bij eender welke kleuter, los van de 290 dagen 
aanwezigheid.  

- Het verslag zal pas na goedkeuring door de schoolraad op de site geplaatst worden.  
 

2. Voorbije en komende activiteiten 
o Gelukkig gingen heel wat activiteiten door.  

▪ Bosklas: De leerlingen waren zeer blij dat ze opnieuw op bosklas mochten 
gaan. Het is goed verlopen. 

▪ Traject met pedagogisch begeleidster Gerda De Backer over het aantrekkelijk 
maken van de boekenhoek. Ze lichtte dit ook toe op de 
personeelsvergadering. Lezen start al bij de peuters en dit werd gekaderd 
binnen ZILL en de leerkrachten kregen hierover een toelichting.  

▪ Sint-Franciscusdag: de tweede graad bezocht de alpaca’s, de derde graad 
bezocht het VOC. Kleuters en eerste leerjaar hadden een voorstelling rond 
Geluksvogels. Animaltails kwam op bezoek bij het eerste leerjaar. Kinderen 
mochten enkele dieren (egels, appelvink) vrijlaten. Er waren hier ook 
studenten bij betrokken die dit ondersteunden.  

▪ SFB loopt: het resultaat zal binnenkort gecommuniceerd worden, nu al rond 
6000 euro. Dit gaat in een spaarpotje om in de toekomst de speelplaats 
verder uit te bouwen. Eerst staat de aanleg van de riolering onder de 
speelplaats op de agenda. We weten ook dat speeltoestellen bijzonder duur 
zijn, dus we zullen wat moeten sparen. Er zal hier duidelijk over 
gecommuniceerd worden.  

▪ Veldloop. De kinderen hebben dus goed getraind voor SFB loopt.  
▪ Vierde leerjaar ging schaatsen en zwemmen op sportdag. Spinnenmuseum 

voor tweede leerjaar. Boerderijbezoek voor eerste kleuter.  
o Voor de komende periode houden we ons hart vast.  

▪ Voorleesavond: dit zal niet lukken want dit zou klasoverstijgend zijn en dit is 
niet toegestaan.  

▪ Oudercafé ism oudercomité op ditzelfde moment zou enkel met CST mogelijk 
zijn, maar gezien de hogere besmettingscijfers is dit niet verstandig. De 
activiteit zal uitgesteld worden tot nog een nader te bepalen datum.  

▪ Het bezoek van de jeugdauteur is per leerjaar en gaat morgen toch nog door. 
▪ Pastoraal: de openingsviering kon doorgaan in openlucht. Het ziet ernaar uit 

dat we geen gezamenlijk moment voor advent of kerst kunnen doen. Het zal 
afwachten worden of we weer creatieve oplossingen moeten bedenken.  

▪ Ook het bezoek van Sinterklaas valt nog af te wachten.   
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▪ Het bezoek aan het huis van Sinterklaas voor eerste leerjaar is reeds 
geannuleerd. Jammer genoeg moeten er dan wel annulatiekosten voor de 
busmaatschappij betaald worden. 

3. Coronamaatregelen 
- Heel wat ouders zijn besmet. Ook verschillende kinderen raakten besmet tijdens de 

vakantie.  
- Het zal afwachten zijn hoe de situatie evolueert.  
- Maatregelen: vanaf 4 kinderen gaat de klas in quarantaine. De leerkrachten beslisten 

om opnieuw hun mondmasker te dragen. Er zijn per twee klassen een CO2-meter.  
 

4. Varia 
- Vroeger vergaderuur: Is dit een haalbare kaart voor iedereen of is 19u30 beter? Is 

dus OK. Op maandag 28 maart zullen we dus opnieuw om 18u30 vergaderen.  
- Toezicht op de speelplaats: 3 toezichters op lager – 3 toezichters op kleuter elk heeft 

een zone, kleine speeltijden zijn twee toezichters, maar deze gaan door per graad.  
  

5. Vergaderdata schoolraad:  

- maandag 28 maart om 18u30 

- Maandag 20 juni, 19u30  

- Donderdag 25 augustus, 17u 

 

 

 

 
 

de voorzitter,       de secretaris, 
 
Kim CROES       Geertrui VAN DEN BERGHE 
 


