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Verslag vergadering d.d. 2022-03-28
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 – verontschuldigd

Mevr. Ine Vandendriessche - verontschuldigd

Geleding personeel: Mevr. Martine Burghgraeve - aanwezig

Mevr. Katrien De Backer – aanwezig

Mevr. Elien Verstraeten - aanwezig

Geleding lokale gemeenschap:

Dhr. Marnic Keymeulen – verontschuldigd

Dhr. Johan Van Den Daele – verontschuldigd

Mevr. Sonja De Wilde - verontschuldigd



Secretaris: Mevr. Geertrui Van den Berghe - verontschuldigd

Vervangend secretaris: Elien Verstraeten

Verloop van de vergadering

Opvolging en goedkeuren verslag van de vorige vergadering

Geen opmerkingen. Verslag goedgekeurd.

Agendapunten:

Telling 1/2

Er werden 159 kleuters en 303 lagereschoolkinderen geteld.  Vorig jaar waren dat er
respectievelijk 166 en 296. Dat betekent -7 bij de kleuters en + 6 voor het lager. Er wijzigt
dus niet veel, nuloperatie. De daling bij de kleuters valt enerzijds te verklaren door de
opening van de Parkschool in Melle en anderzijds door het laag geboortejaar. Bij de
organisatie van de kleuterklassen is er dus weinig speelruimte. Er zullen vrij grote klassen
zijn in 2e en 3e kleuterklas, maar geen mogelijkheid om deze te ontdubbelen. Eerste
kleuterklas en peuterklas zullen kleinere groepen zijn.

Verslag samenkomst renovatie speelplaats

Het verslag zal gedeeld worden met de leden van de schoolraad.
Het traject om de speelplaats te vernieuwen zal over 2 jaar lopen. De start is in september.
In het eerste jaar worden vooral planningen gemaakt, er is een infoavond voor ouders en
leerkrachten, er is een pedagogische studiedag. In het tweede jaar volgt de realisatie. Aan
deze renovatie is een aanzienlijk kostenplaatje verbonden. Hulp van ouders en vrijwilligers
zal dus meer dan welkom zijn. We vermoeden dat hier wel bereidbaarheid toe zal zijn.
Sandy was aanwezig op de vergadering en kan een grote ondersteuning bieden bij het
adviseren van planten voor de nieuwe speelplaats. Niet alle planten zijn immers geschikt op
een speelplaats.
Deze renovatie en dit thema ligt ouders en kinderen nauw aan het hart.

Schoolfeest in mei

Het schoolfeest gaat door op 22 mei van 14u tot 17u. Het wordt een opendeurdag met een
zoektocht doorheen de klassen. Enkele schooljaren geleden werd deze formule al eens
getest en dat was toen een succes. Op deze manier kunnen ouders een kijkje nemen in de
lokalen. Door corona was dit 3 schooljaren lang niet mogelijk. Op oudercontacten wisten
sommige ouders het klaslokaal niet zijn.

Leerkrachten doen toezicht in de gangen en begeleiden de randanimatie van het
schoolfeest, zoals eendjes vissen, springkasteel, schminken, …

Er zal ook een kort optreden zijn van de mama van het Oekraïense jongetje uit het tweede
leerjaar. Zij nam in Oekraïne deel aan The Voice en zal enkele nummers zingen.



Grootouderfeest inschrijvingen

Grootouderfeest gaat door op 26 april. De brief verscheen op GIMME en werd ook
meegegeven in de mapjes. In één derde kleuterklas liep dit even mis. De klasleerkracht was
afwezig en de stagiaire deelde niet alle formulieren uit. Dit werd ondertussen rechtgezet.

Er komt een kabouterpad in de buurt van de school. Via verschillende kaboutermutsen
zullen de kleuters samen met hun grootouders een wandeling maken. Langs het pad is er
heel wat randanimatie voorzien, zoals een operazangeres, orkestjes, tableau vivant,
mimespeler, … Een feeërieke wandeling dus! We hopen uiteraard op mooi weer.

Het grootouderfeest werd eerst geannuleerd, maar bij nader inzien en soepelere corona
richtlijnen wordt er toch een gebeuren georganiseerd. De kindjes die nu in de derde
kleuterklas zitten hebben immers nog nooit een grootouderfeest meegemaakt omwille van
corona.

Varia

Vorige week startte een Oekraïense jongen in het tweede leerjaar bij juf Mieke. De jongen
blijkt enkel Russisch te spreken, wat voor enkele misverstanden zorgde in het begin. Er is
gelukkig een jongen in het zesde leerjaar die Russisch spreekt en, op eigen initiatief,
dagelijks een kwartier gaat helpen in de klas. Sociaal gezien is de jongen heel snel
geïntegreerd in de klas.

De afwezigheid van een kind kan steeds gemeld worden via e-mailadres van het
secretariaat. De vraag is of er hier ook een kort en bondig antwoord op kan komen zodat de
ouders weten dat de boodschap goed aangekomen is. De directeur neemt dit op.

Voorstel voor komende schoolraden:

Kunnen schoolraden in de toekomst ook digitaal plaatsvinden? Enkel de eerste en eventueel
laatste schoolraad ‘live’ laten doorgaan. De rest is digitaal. Even polsen of iedereen hier zich
in kan vinden.

Vergaderdata schoolraad:

Maandag 20 juni, 19u30 (online?)

Donderdag 25 augustus, 17u

de voorzitter, de secretaris,



Kim CROES Geertrui VAN DEN BERGHE


