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Vrije Gesubsidieerde Basisschool     
Tuinstraat 103 
9090 MELLE 
tel. (09)230 88 57 
fax (09)232 37 13 
e-mail: secretariaat@sfb-melle.be  
 
 

Verslag vergadering d.d. 2022-06-20 
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 – verontschuldigd 
             Dhr. Johan Van Den Daele – aanwezig 
    Mevr. Sonja De Wilde - verontschuldigd 
 
Secretaris:    Mevr. Geertrui Van den Berghe - aanwezig 
 
 

Verloop van de vergadering 
Agendapunten:  
 

1. Opvolging en goedkeuren verslag van de vorige vergadering 

- Op de site van de school is enkel het verslag van 21/06/21 terug te vinden. Geertrui mailt 
de goedgekeurde verslagen door naar meester Frederic. (28/03/2022, 08/11/21, 
24/08/21).  

2.  Jaarkalender 
- Vanaf Pasen zijn de geplande uitstappen en activiteiten doorgegaan, wat fijn is voor de 

kinderen na de Corona-tijd.  
- Nieuw: donderdag is het proclamatie voor de derde kleuterklas. De school probeert dit 

uit voor de eerste keer. 
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- De proclamatie van het zesde jaar staat op het programma.  
- Nog enkele schoolreizen en sportdagen staan gepland.  

 
 

3.  Natuur op school  
- Project vergroenen speelplaats 

o De schoolraad kreeg het verslag van de MOS door. Volgend schooljaar start dit 
project. Bij de start van het schooljaar volgt een infoavond. 7 a 8-tal 
vergaderingen rond dit thema staan gepland. De ouders zullen uitgenodigd zijn 
en ook de kinderen zullen een stem krijgen. De planfase is voor 2022-2023, de 
uitvoeringsfase is voor 2023-2024. De uitvoering is in de handen van de school, 
MOS ondersteunt bij het plannen.  

- Opvolging natuur op school: https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-
inrichting-van-natuur/projectoproep-natuur-je-school?fs=e&s=cl (project indienen) 

o Men houdt dit in het achterhoofd voor het realisatiejaar 2023-2024, volgend 
schooljaar is nog wat te vroeg.  

 
 

4. Stand van zaken inschrijvingen / leerlingenaantallen 
- Op dit moment  zijn 165 kleuters en 296 lagere schoolkinderen ingeschreven. Niet alle 

kleuters tellen mee (telling op 1 februari), slechts 154 kleuters. Dit betekent 5 kleuters 
minder en 7 lagere schoolkinderen minder. Er komen wel nog wat geïnteresseerden, 
maar dit is de stand van zaken op vandaag (20/6/2022).  

 
5. Evaluatie schoolfeest + schoolfeest vgl. schooljaar 

- Dit jaar was een vrij kort schoolfeest (14u-17u), omwille van de onzekerheid in 
Coronatijden. Men droomde van een groots optreden, maar dit hield een risico in 
financieel mocht dit niet doorgegaan zijn. Men koos voor een zoektocht in de klassen 
omdat heel wat ouders aangaven de klassen nog niet gezien te hebben, opnieuw omwille 
van Corona.  

- Naar volgend schooljaar zou men een optreden organiseren. In de voormiddag de 
kleuters, over de middag foodtrucks en in de namiddag de lagere schoolkinderen. Allen 
samen lijkt organisatorisch moeilijk, overlappingen zijn niet te vermijden. We gaan 
ervoor!  

- De communicatie was nogal laat dit jaar, daardoor waren heel wat ouders verhinderd. 
We hopen allen op een Corona-vrij schooljaar zodat dit alles opnieuw beter loopt.  
Het schoolfeest staat wel in het schoolreglement en op Gimme.  
 

6. Jaarthema 
- We konden niet alle activiteiten van de geluksvogels doen door Corona. Geluk is ook het 

thema van de jeugdboekenweek volgens najaar. Dit sluit dus goed aan. De geluksvogels 
zullen dus een jaartje verlengd worden.  

- Pastorale jaarthema zal ‘Vertrouwen uitstralen’ zijn.  
 

7. Stijgende prijzen maaltijden, activiteiten, ...  
- De inflatie slaat ook op school toe.  
- Nieuwe prijzen vanuit de boekhouding. De warme maaltijden zullen €0,40 opslaan. Er zal 

ook geen vaste prijs zijn voor het hele schooljaar. Dit kan dus nog opslaan. Jammer 
genoeg kunnen we hier weinig aan doen.  

- Bij activiteiten zien we ook een serieuze prijsstijging. Bij de organisatie zien we een kleine 
stijging, maar vooral het vervoer wordt aanzienlijk duurder.  

https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur/projectoproep-natuur-je-school?fs=e&s=cl
https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur/projectoproep-natuur-je-school?fs=e&s=cl
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- Waar mogelijk doen de leerlingen uitstappen met het openbaar vervoer. Dit scheelt veel. 
Maar dit is moeilijk veilig te organiseren voor de jongere kinderen.  

- Het vraagt creatief denkwerk om de uitstappen betaalbaar te houden. Het blijft een 
moeilijke evenwichtsoefening.  

 
8. Vragen vanuit de ouders 

- Hoe staat het met de (lege)boterhamdozen op school of onbetaalde schoolrekeningen na 
Corona? Hoe gaat de school daarmee om? 

o Op dit moment valt dit mee. In het verleden is het al erger geweest. We vrezen 
wel dat in de toekomst mogelijks toch een stijging zal zijn. We blijven hiervoor 
alert. Veel uitstappen zijn leerplan gerelateerd en dus niet zomaar af te schaffen. 
In die gevallen dat het niet lukt te betalen, gaat de school in gesprek met de 
ouders.  

o Echt lege dozen hebben we niet, maar er zijn wel oplossingen als kinderen geen 
kwalitatieve maaltijd hebben. Het gebeurt sporadisch, maar niet vaak. De 
leerkrachten blijven alert hiervoor.  

 
- Vzw krijt gekend?  

o In het Gentse zijn er heel wat initiatieven de laatste tijd rond dit thema, gezien 
de stijgende armoedecijfers. Vzw Krijt is hiervoor ook een partner.  

o De school participeerde aan een overleg hierover, waarbij men de nodige cijfers 
hierrond analyseerde. Hieruit bleek dat er voorlopig geen nood is op onze school. 
Op deze bijeenkomst werden ook verschillende mogelijke partners voorgesteld.  

o De ouders zijn opgelucht dat dit voorlopig geen structureel probleem is op onze 
school. Het is ook positief dat de school er alert voor is.  
 

- Mogelijkheid digitaal betalen voor ouders naast cash?  
o Het gaat over uitstappen. Is het een optie om digitaal te betalen?  
o Dit komt eraan. De school stapt over naar een nieuw boekhoudkundig 

programma. Eind november zou dit in orde kunnen zijn. Vanaf dan zal alles via de 
schoolrekening kunnen verrekend worden.  
 

- Betalen middagtoezicht?  
o Enkele ouders stellen de vraag waarom het middagtoezicht betalend is. Hiermee 

wordt de vergoeding van de middagtoezichters betaald. De school is verplicht 
een kwartier voor en een kwartier na de schooltijd gratis te voorzien. Alle andere 
toezichten worden verrekend bv. ook het middagtoezicht.  

o Het zijn niet de leerkrachten die toezicht doen want middagtoezicht is niet 
toegestaan om door de leerkrachten te laten doen. Vandaar dat dit externe 
toezichters zijn die contractueel verbonden zijn aan de school. Het kan gebeuren 
dat een leerkracht eens inspringt bij ziektes, maar dit is niet structureel het 
geval.  

o Het gaat hier inderdaad enkel voor het toezicht. De maaltijd wordt apart 
gerekend.  

o Mogelijks gaan we ook in deze lonen de inflatie volgen.  
 

- Terug mogelijkheid soep voor wie boterhammen eet? 
o Nu is er enkel water, voor Corona was er de mogelijkheid om soep te eten. 

Praktisch, nu zitten de leerlingen elk in hun eigen klas. De soepbedeling mag pas 
last minute gebeuren om HACCP-proof te zijn. Het is organisatorisch niet zo 
eenvoudig meer.  
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o Voordeel van in de klas te eten is dat het een stuk rustiger is. Het is een 
duidelijke meerwaarde dat de kinderen rustig kunnen eten. Dit zou dus 
behouden blijven.  

o Er zijn ook meer dan 200 kinderen die warm eten, allemaal terug samen in de 
refter lukt dus niet. Er moeten ook geen kinderen meer wachten om te eten op 
deze manier.  

o Het zijn dus vooral praktische bezwaren.  
 

- Mogelijkheid inrichting genderneutrale toiletten in de basisschool. 
Inspiratie: “Genderbewuste school? Ik zeg liever ‘unisex’” – Klasse  

o De school heeft plannen om de toiletten te verbouwen. Omwille van late 
leveringen en problemen met aannemers zijn deze plannen doorgeschoven naar 
volgend schooljaar. Bij de verbouwing zal dit in overweging genomen worden. 
Hoe dit concreet opgenomen zal worden, is momenteel nog niet duidelijk.  

o Er kwam ook een concrete vraag vanuit een ouder. Er is dus zeker een nood. 
o We verwachten ook richtlijnen vanuit het departement in de toekomst.  
o Communicatie met alle ouders over een genderneutrale aanpak op school zal 

zeker noodzakelijk zijn.  
o Tip: Arteveldehogeschool heeft ook een nascholingsaanbod hierover. 

Onderzoeksmateriaal Genderpro(o)f | Arteveldehogeschool Gent 
o Het werd een boeiende discussie. Het blijkt alvast dat dit nog een boeiend traject 

wordt in de komende jaren.  
 

9. Reeds gekend op school?  
- Gesubsidieerd project aanvraag oog voor 

lekkers: https://www.gezondleven.be/projecten/oog-voor-lekkers 
- FB pagina kleine kinderen grote kansen Kleine kinderen grote kansen | Facebook  
- Topspel: de 

sleutel https://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/lager
-onderwijs/item/2332-topspel-een-innoverend-preventieprogramma-voor-de-lagere-
school 

o In de derde graad loopt het project ‘Mijn wens, mijn grens’ over weerbaarheid 
en durven neen zeggen.  

o De school neemt deel aan vergaderingen rond preventie drugsbeleid en tekent 
regelmatig in op initiatieven vanuit deze bijeenkomst.  

- FB pagina meester Warre Meester Warre | Facebook  
- Website gezond leven met materialen voor scholen: 

o https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-
school/materialen-basisonderwijs?fs=e&s=cl 

o  https://www.gezondleven.be/projecten/lekker-fris 
 

10. Bouwprojecten 
- Het sanitair blok verschuift een jaar. (zie hoger) 
- Het project van de middelbare school (refter) zal herbekeken worden gezien de gestegen 

materiaalprijzen. Dit zal gefaseerd aangepakt moeten worden door de prijsstijgingen. 
Men bekijkt welke volgorde wenselijk is.  
 

11. Vastleggen vergadermomenten 22-23 
- Welke live, welke online?  
- Sonja gaf aan dat het niet evident is om online te vergaderen ’s avonds. Anderzijds 

zijn er enkelen voor wie het organisatorisch praktischer is om online te vergaderen, 

https://www.klasse.be/260631/genderbewuste-school/
https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/genderproof-naar-gelijke-kansen-voor-elk-kind-de-basisschool-en-kinderopvang/onderzoeksmateriaal?adlt=strict&toWww=1&redig=2B8FA89956484DC1A6C106C01157F717
https://www.gezondleven.be/projecten/oog-voor-lekkers
https://www.facebook.com/kleinekinderengrotekansen/?adlt=strict&toWww=1&redig=A9E9620F1F4C4CAFACD64322F1D063A6
https://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/lager-onderwijs/item/2332-topspel-een-innoverend-preventieprogramma-voor-de-lagere-school
https://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/lager-onderwijs/item/2332-topspel-een-innoverend-preventieprogramma-voor-de-lagere-school
https://www.desleutel.be/professionals/preventieaanbodvoorleerkrachten/lager-onderwijs/item/2332-topspel-een-innoverend-preventieprogramma-voor-de-lagere-school
https://www.facebook.com/meesterwarre?adlt=strict&toWww=1&redig=2F10E6CD1C4446FBB2A88A36FCEDE93C
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-basisonderwijs?fs=e&s=cl
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-basisonderwijs?fs=e&s=cl
https://www.gezondleven.be/projecten/lekker-fris
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omwille van opvang of afstand. De meningen zijn dus verdeeld. We missen wel het 
sociaal contact.  

- De afwisseling tussen beiden lijkt ons een goede optie.  
- De eerste vergadering in augustus zou live doorgaan. Op deze vergadering 

ondertekenen we normaal gezien enkele documenten. Het hangt er wat van af of ze 
klaar zijn.  

12. Varia 

- Tafelkampioenen 2e leerjaar 
o Er zijn signalen opgevangen van ouders die niet gelukkig zijn met de manier van 

werken (o.a. medailles, foto op Gimme). Het stimuleren van regelmatig de tafels 
te studeren om zo te automatiseren wordt wel positief bevonden. De ouders 
bevelen warm aan om een andere manier van motiveren te zoeken. De school is 
hier al mee bezig. Men zal dit samen met de leerkrachten bekijken.  

o Eerste concrete afspraak die al uit dit overleg kwam: geen foto’s meer op 
Gimmes gelinkt aan prestaties, wel nog aan belevingen.  

- De leesslinger gekend? Er zijn heel veel leesbevorderende initiatieven. De leerkracht 
kan hierin zelf kiezen. Juf Elien licht haar aanpak toe in haar klas. De werkgroep 
‘Liefde voor taal’ neemt ook veel initiatieven.  

- Kan Gimme uitgebreid worden om bv grote toetsen aan te kondigen voor ouders? De 
school werkt met Questi voor het gebruik van schoolagenda. Een koppeling tussen 
beide systemen ligt momenteel niet voor. Voorlopig wordt immers nog niet 100% 
van de kinderen digitaal bereikt. De papieren agenda blijft dan toch zekerder.  
 

13. Vergaderdata schoolraad:  

- Donderdag 25 augustus, 17u live 
- Maandag 14 november, 19u30 online 
- Maandag 20 maart, 19u30 online  
- Maandag 19 juni, 19u30 live 

 

 

 

 
 

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


