
Schoolraad 7 juni 2021 

 

Aanwezigen 

Filip Goethaert   
Frank Cauterman Franceska Ceulemans Grace Lie 
Griet Gommeren Yvonne Lenaerts Julie Leysen 
Leen Postelmans Patricia Moons Veerle Scheirs 
Carine Leysen  Pieter Ledeganck 
Natalie Mauquoi   

 

Verontschuldigd: Ken Snoeks 

 

1. Inleiding – verwelkoming – voorstelling aan elkaar 

De vergadering is tegelijk de overdracht van de schoolraad naar de nieuwe samenstelling. Voor de 

personen in cursief bij de aanwezigen is het de laatste keer. 

 

2. Schoolreglement: overlopen en aanpassingen doorvoeren 

Er zijn heel wat voorstellen voor tekstuele aanpassingen in het schoolreglement.  

Definitieve versie wordt in augustus goedgekeurd 

 

 

3. Bouwwerken fietsenstalling: 

De werken aan de B-blok zijn afgerond. Vloeren, elektriciteit is vernieuwd. Er is ook een nieuw 

alarmsysteem (inbraak, brand) dat gekoppeld is aan het centrale systeem. 

De woning van de zusters is afgebroken, en de fundering voor de fietsenrekken is aangelegd. De 

klimmuur, de kiezels, de fietsenloods en het hekwerk naar de speelplaats zouden uitgevoerd 

worden voor het bouwverlof 

Tegen volgend schooljaar zal de wachtzone helemaal aangepast worden door de gemeente met 

een lage haag tussen de wachtzone en de straat, zodat het aantal oversteekplaatsen beperkt 

wordt. Verder overleg met de gemeente is voorzien. 

Aan beide poorten komt een gehandicaptenplaats. Er is ook plaats voor niet-standaard fietsen, 

zoals bakfietsen en fietskarren. 

Er is een nieuw uitstroomplan voor de rijen, dit plan is overlegd met de gemeente en nemen we 

op in het schoolreglement. 

 

  



4. Corona stand van zaken: 

De school is een aantal keer gesloten door een hoog aantal besmettingen en/of 

hoogrisicocontacten. De kasteelklassen zijn wel gewoon doorgegaan. 

Vijfde en zesde leerjaar dragen binnen nog steeds mondmaskers. Buiten is dat niet meer nodig, 

maar alle klasgroepen spelen nog in bubbels. 

Voor de eindejaarsrecepties  is nog steeds niet duidelijk wat mag en niet mag. In principe gaan 

we iets organiseren zoals vorig jaar, met een coronaconforme afscheidsviering in klasbubbels 

aan afgescheiden tafels. Ook de 5-jarige kleuters krijgen hun diploma op coronaveilige manier 

i.  

 

5. Personeelszaken 

Het leerlingenaantal blijft gelijklopend met het huidige schooljaar. Er is echter nog geen 

zekerheid over de extra uren zorg, de medewerkers van het lerarenplatform, de extra uren 

kinderverzorging en de toegewezen extra uren secretariaat. Het is dus nog niet mogelijk om de 

personeelsbezetting voor volgend schooljaar uit te werken. Zodra de formatie in orde is, komt 

het overzicht in het schoolreglement. 

Er zijn dit jaar geen TADD’ers. Wel zijn er een aantal bijkomende vaste benoemingen vanaf 1 juli:  

 

6. Inschrijvingen 

Stand van zaken 

 

7. Verlofdagen volgend schooljaar (onder voorbehoud): 

 

 

8. Schoolfeest  

Het schoolfeest valt al op 4 september. Dit is veel vroeger dan anders om conflicten te vermijden 

met eerste communie, suikeren zondag en het vormsel. 

9. Rondje 

Voor ouders met kinderen in zowel kleuter- als lagere school was het gescheiden startuur een 

moeilijk moment, waarbij steeds een kwartier moet gewacht worden in de wachtzone op het 

tweede kind. Dit voelde in coronatijd soms heel vervelend, zeker als kinderen dan door elkaar 

willen beginnen lopen. Als er de mogelijkheid is om in september weer gelijk te starten kan het 

voor veel ouders een opluchting zijn om dat op tijd te horen. 

Digitalisering: wat zijn de plannen van de school met de voorziene middelen voor de digisprong?  

• Wifipunten in elke klas 

• 5de en 6de leerjaar: een laptop voor elke leerling. Er is een deel van de 

maximumfactuur voorzien voor onderhoud en verzekering. Als er thuis werk voorzien is, kan 

de laptop mee naar huis 

• Een aantal beamerborden worden vervangen door een ledbord 

• In de kleuterschool zijn een aantal extra stevige all-in-ones voorzien 



• Op niveau van het schoolbestuur zijn er extra uren ICT beschikbaar, die voornamelijk 

op de basisscholen worden ingezet om ondersteuning en helpdesk te voorzien 

 

 

10. Afspreken data schoolraad volgend schooljaar 

 25 augustus 2021, 20u 

 7 februari 2022, 20u 

 14 juni 2022, 20u 


