
Schoolraad 25 augustus 2021 

 

Aanwezig  

Directie Philippe  Goethaert   

Leerkrachten Frank Cauterman Griet Gommeren Leen Postelmans 

Ouders Grace Lie (voorzitter) Julie Leysen Veerle Scheirs 

Maatschappelijk 
middenveld 

Yvonne Lenaerts Patricia Moons 
(verontschuldigd) 

Francesca Ceulemans 
(verontschuldigd) met 
volmacht aan Yvonne 
Lenaerts 

Volgende vergaderingen : 7/2/2022 en 14/06/2022 

Verslaggever : Ken Snoeks  

De voorzitster opent de vergadering om 20u.  

Er wordt vastgesteld dat er voldoende aanwezigheden / volmachten zijn om geldig te vergaderen en 

te besluiten 

De agenda van de vergadering is als volgt vastgelegd:  

1. Goedkeuring vorig verslag 

2. Schoolreglement : aanpassingen en goedkeuring 

3. Toelichting opstart nieuwe schooljaar 

4. Personeelswijzigingen 

5. Leerlingenaantallen 

6. Stand van zaken fietsenloods / bouwwerken 

7. Corona 

8. Schoolfeest  

9. Varia 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Philippe zal nog nakijken of dit op de website is terechtgekomen  

Mbt tot de  verlofdagen wordt gesteld dat deze in de blauwe brief staan en dat op de 

infomomenten dit nog een keertje wordt aangehaald.  

 

2. Schoolreglement 2020 – 2021 

a. zie document in bijlage 

b. 5-jarigen moeten 290  halve dagen aanwezig zijn tijdens het schooljaar 

c. Er zal nog toegevoegd worden dat het afgeven van vergeten spullen (zwemzakken, 

sportkledij, boterhammen, …) in de toekomst vermeden moet worden. De school 

zorgt voor een alternatief indien nodig. 

 

3. toelichting opstart nieuw schooljaar 

zie brief verstuurd aan ouders 

a. schooluren terug gelijk 



b. binnenkomen langs beide poorten 

c. wachtzone opgesplitst in kleuterschool en lagere school (verdere afwerking oktober 

d. ruimte voorzien voor fietsen van ouders 

e. kinderen fietsen in de nieuwe fietsenloods 

f. geen mondmaskers voor kinderen 

g. ouders mogen jongste kleuters (2,5-jarigen) eerste week brengen in de klas 

h. de eerste kleuterklas mag dit ook op de eerste schooldag 

i. afhalen in de klas enkel voor 2,5-jarigen en 3-jarigen heel het schooljaar 

j. alle externen moeten een mondmasker dragen  

k. infomomenten in de klas of in de refter met mondmasker 

l. de fietsrij voor de Ijzerenweg zal worden opgesplitst in 2 delen  (naargelang de kant 

van de straat) 

 

4. personeelswijzigingen 

a. zie schoolreglement 

 

5. leerlingenaantallen 

a. lagere school 282 (276) +6 272 (-10) 9 leerlingen uit de lagere school weg 

b. kleuterschool (138 (134) +4 141 (+3) al 11 instappers bijgeteld en 35 die nog 

komen 

 

6. fietsenloods/bouwwerken 

a. stand van zaken: 

i. muur van het aanpalend huis is zwaar gestut zodat de werken langer hebben 

geduurd 

ii. de fietsenrekken zullen op 31/8 nog teruggeplaatst worden op de nieuwe 

locatie. Indien er te weinig zijn moeten er nog bijgekocht worden 

b. organisatie 

i. De nieuwe locatie zal worden opgedeeld in verschillende zones waar de 

kinderen hun fiets moeten zetten en dit in functie van de “rij” waarmee ze 

vertrekken. Hierover zullen de leerlingen nog de nodige toelichting krijgen  

c. De klimmuur zal niet meer gebruikt kunnen worden op de speelplaats. In overleg 

met de leerkrachten en op basis van de behoeften zullen mogelijks nog nieuwe 

speeltoestellen op de speelplaats geplaats worden om voldoende aanbod te hebben. 

d. bouwplannen turnzaal liggen stil 

 

7. Corona-maatregelen 

a. Op school wordt er nog aandacht besteed aan handhygiëne.  

b. Leerkrachten en leerlingen die voor zichzelf beslissen om een mondmasker te 

dragen, hebben daar alle recht toe 

c. Niemand wordt verplicht om een mondmasker te dragen op school 

i. Iedereen is dubbel ingeënt. 

ii. Nauwelijks regels in de vakantie 

d. Externen dragen wel een mondmasker als ze de school betreden zoals ouders, logo, 

 

8. Schoolfeest 4 september 2021 

De bevestiging of het schoolfeest kan doorgaan wordt op zeer korte termijn verwacht. De 

burgemeester stemt met hogere niveaus af en zal de directie schriftelijk bevestigen of het 

kan doorgaan.  

9. Varia 



 

Geen 

 


