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Vrije Gesubsidieerde Basisschool    Melle, 25 augustus 2022 

Tuinstraat 103 
9090 MELLE 

tel. (09)230 88 57 
fax (09)232 37 13 

e-mail: secretariaat@sfb-melle.be  
 
 

Verslag vergadering d.d. 2022-08-25 
Samenstelling van de schoolraad 
      

Voorzitter:    Mevr. Kim Croes – aanwezig 

 

Directeur / beleidsondersteuning : Mevr. Véronique De Middeleir – verontschuldigd 

    Mevr. Katrien De Backer - aanwezig 

    Dhr. Frederic Walthoff-Borm- 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 – aanwezig 

             Dhr. Johan Van Den Daele – aanwezig 

    Mevr. Sonja De Wilde - aanwezig 

 

Secretaris:    Mevr. Geertrui Van den Berghe - verontschuldigd  

 

 

Verloop van de vergadering 

 

1. Opvolging en goedkeuren verslag van de vorige vergadering 

- Geen opmerkingen. Verslag werd goedgekeurd.  

2. Wijzigingen aan het schoolreglement 

- Er zijn wijzigingen in de prijs van de warme maaltijden op school. Traiteur Hanssens voerde 

een prijsstijging uit en zij willen geen vaste prijzen meer geven. De vraag hierbij is hoe de 
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communicatie over deze prijswijzigingen zal verlopen. De ouders mogen hierbij immers niet voor 

onaangename verrassingen komen te staan. Dit wordt nog nagevraagd bij de traiteur.  

- Kledij: geen blote buiken voor meisjes. Nu volop in de mode, maar niet gepast voor op 

school.  

- Verduidelijking in de schoolbrochure waarom enkel het derde leerjaar gaat zwemmen.  

- Sommige kinderen verlaten de school met de rij (Marlina, overstekers). Kinderen keerden 

soms terug naar school of verlieten de rij stiekem om vb. een ijsje te gaan kopen. Zij zijn op dat 

moment niet meer verzekerd. In de schoolbrochure wordt dit nu verduidelijkt. Kinderen zijn verplicht 

om de kortste route naar huis te nemen. Indien ze wel nog de rij verlaten, is dit op volledige 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de ouders.  

- Er werden ook enkele maatregelen tegen het coronavirus opgenomen in de schoolbrochure, 

rekening houdend met geldende maatregelen in de maatschappij.  

3. Toelichting aanwending middelen en leerlingenaantal 

140 kleuters  

294 lagereschoolkinderen  

Samen = 434 kinderen. Daar komen nog 28 peuters bij in de loop van het jaar.  

Totale aantal 462.  

Er is één kleuterklas minder. Een aantal kinderen veranderden van school. Dit is merkbaar. Twee 

leerjaren zitten volledig volzet qua capaciteit (25 kdn/klas).  

 

Juf Karen vroeg een TAO aan. Juf Emma, die reeds stage deed bij ons, neemt het derde leerjaar over.  

Er is een interimaris gesteld, juf Emma B., om de uren van juf Katrien en meester Frederic over te 

nemen nu zij directeuren ad-interim zijn.  

2022-2023 Opdrachtenverdeling LO TEAM 

2022-2023 Opdrachtenverdeling KO TEAM 

4. Jaarkalender en jaarthema 

Jaarthema: Geluksvogels.  

We zetten dit thema verder omdat we vorig schooljaar nog te veel beperkt werden door de 

coronamaatregelen. Er zullen regelmatig ‘sfeermomenten’ georganiseerd worden voor de hele 

school waarbij telkens één geluksvogel in de kijker gezet wordt.  

Belangrijke data 

- opendeuravond 29 augustus 

- info-avond eerste leerjaar in 2 shiften (zo kunnen ouders een tijdstip kiezen) 1 september 

- bosklassen 19 - 23 september  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S5rx-2bPrHmaOhaS35yO7PR2eWetyTJ-nBsV44RaY58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DMHp9Yc3g3OhW6fEzkMhM87J1vOInXpf4u5Aij-NGtk/edit?usp=sharing
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- spaghettifuif 24 september  

- infoavond ‘50 tinten groen’ MOS, voor ouders en leerkrachten 27 september  

- Aanvulling: eerst moet er een gasleiding vervangen worden en het sanitair op de speelplaats 

moet verbouwd worden voor de groene speelplaats er kan komen.  

- leren reanimeren voor 6e leerjaar en schoolteam 10 oktober 

- sponsorloop 14 oktober  

- kerstmarkt 16 december (? nog afwachten!)  

- cultuurklas 20-22 maart  

- boerderijklas 15-16 mei  

- Vanaf dit jaar één overnachting i.p.v. twee. Beter voor de kinderen en met twee klassen i.p.v. 

drie is het zeker haalbaar om alle activiteiten te doen.  

- schoolfeest 3 juni 

- Voormiddag: optreden kleuters 

- foodtrucks ‘s middags 

- namiddag: optreden lagere school  

- andere data: zie jaaragenda.  

5. Agendapunten vanuit de school  

Tijdelijke afwezigheid directeur Véronique  

- Directeur Véronique zal het schooljaar niet aanvangen. Waarschijnlijk is zij tot aan de 

kerstvakantie afwezig. Dit om privéredenen. Tijdens haar afwezigheid nemen juf Katrien en meester 

Frederic het roer over, op vraag van het schoolbestuur. De schoolraad bedankt juf Katrien en 

meester Frederic voor de continuïteit en de inzet. 

 Inkanteling op 27 oktober van huidig schoolbestuur naar SKOG  

- Dit agendapunt wordt verschoven naar een volgende schoolraad. De huidige voorzitter van 

het schoolbestuur komt dit toelichten voor de schoolraad.  

- Maandag 17 oktober online schoolraad (i.p.v. 14 november)? Dit wordt nog nagevraagd.  

 De klasverdelingen en toekennen van een klastitularis in augustus  

- Vanuit een ouder met een kind met autisme kwam de vraag of het meedelen van de 

klastitularis en klasgenoten reeds in juni kan gebeuren. Dit gebeurt op vele andere scholen ook reeds 

op het einde van het schooljaar. Voor een kind met autisme bezorgt dit veel stress om pas zo laat te 

weten waar ze aan toe zijn voor het volgende schooljaar.  

- Dit item werd al een aantal keren besproken op de schoolraad.  

- Argumenten voor het meedelen in augustus: er kunnen steeds nog verschuivingen zijn 

(nieuwe leerkrachten, nieuwe kinderen, kinderen die vertrekken, …).  

- Momenteel kan er geen beslissing genomen worden, door de afwezigheid van directeur 

Véronique.  

- Er wordt bekeken hoe andere scholen (uit de scholengroep) dit aanpakken.  

- Hoeveel last-minute wijzigingen waren er nog de laatste schooljaren? Te bekijken. 

 

- Dit agendapunt wordt opnieuw bekeken tijdens de schoolraad van maart. 
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6. Vragen vanuit de ouders  

 Kinderen starten vanaf het vierde leerjaar met Picatypen. Hierbij leren ze blind typen.  

Ook kinderen uit andere leerjaren die vb. Sprint gebruiken hebben baat bij blind leren typen. Zij 

mogen de cursus ook volgen.  

Elke leerling 4e leerjaar leert gratis blind typen via een online programma. Op het einde kunnen ze 

hierbij een diploma ontvangen.  

Nu er veel chromebooks gebruikt worden, zeker in bovenbouw, is blind kunnen typen zeker een 

voordeel!  

Picatypen zit tijdens de zelfstandig werkmomenten ingepland in het vierde leerjaar.  

Mooi initiatief!  

7. Bouwprojecten 

 Naast MOS (vergroenen van de speelplaats) zijn er nog andere projecten.  

Helaas is de verbouwing van de toiletten uitgesteld. De architect en het planbureau hadden 

onvoldoende tijd om alle projecten te behandelen. Er werd gekozen om eerst de verbouwingen op 

SFI te doen.  

Ook project eetzaal hangt samen met SFI, dus ook dit staat on hold.  

Het tweede huis dat aangekocht is, zal in de verre toekomst een nieuw schoolgebouw worden. Het 

huis wordt nu gebruikt als opslagplaats.  

Aanvulling vanuit geleding lokale gemeenschap: In 2025 moet er een verluchtingscertificaat zijn. Dit 

moet nog bekeken worden. Dit zou verplicht zijn voor alle openbare gebouwen. Qua verluchting zou 

het goed gesteld zijn op onze school. Dit wordt nagevraagd bij de preventieadviseur.  

8. Varia 

G-blok aan de overkant van de straat 

- Is dit van SFI? Niet echt onderhouden.  

- Dit gebouw zal nog gebruikt worden door het middelbaar, omdat de geplande verbouwingen 

uitgesteld werden.  
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Volgende vergadering: mail afwachten. Volgende vergadering zeker voor 21 oktober.   

 

 

 
 
de voorzitter,       de vervangend secretaris, 
 
Kim CROES       Elien VERSTRAETEN  
         
 


