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VERSLAG SCHOOLRAAD 29/09/2022 

AANWEZIGE LEDEN 
 
 

Maarten ( voorzitter ) Rob ( oudercomité ) , Dries ( geleding plaatselijke gemeenschap ) , Maren , Karen, Kristel, ( 

geleding personeel ) Leni ( geleding ouders )  

adviserende directeur : Véronique 

AFWEZIGE LEDEN 

 

Verontschuldigd: Chloë en Amber ( geleding plaatselijke gemeenschap )  

 

AGENDA SCHOOLRAAD 

Agenda schoolraad 
1. Goedkeuren verslag vergadering 
2. Huishoudelijk reglement dient nog ondertekend te worden (wanneer we weer fysiek mogen samenkomen). 
3. Planning vergaderingen schoolraad rest schooljaar ‘22-’23 
4. Overleg infrastructuurwerken Schatkist en Toverdoos 
5. Lestijdenpakket + overleg gelijke kansenonderwijs 
6. Toelichting vervanging leerkrachten 
7. Jaarthema - hoe werd dit opgedeeld in maand-/of deelthema’s? 
8. bike2school: deelnemen of niet? 
9. Het leven wordt duurder: mening omtrent schooluitstappen (ook al gaat de school niet boven de 

maximumfactuur) 
10. Nieuws uit Brussel 
11. veilig online: infoavond voor ouders van kleuters - mogelijke samenwerking tussen OC DS& DT 
12. zichtbaarheid van de Toverdoos 
13. openingsuren/paneel - opvolging vorige schoolraad 
14. Invulling middagpauze (email ouder) 
15. info over de erfpacht (Verlengd?  voor hoe lang?) 
16. Infoboekje - schoolraad 

 

1. GOEDKEURING VERSLAG SCHOOLRAAD  

Het verslag van de schoolraad wordt doorgenomen.  

Opmerkingen:  

De schoolraad keurt het verslag goed.  
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2. ONDERTEKENEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Is reeds gebeurd, maar staat nog niet ondertekend op de website. De ondertekende versie zal op de website 

geplaatst worden.  

3. PLANNING VERGADERINGEN VOOR DE REST VAN HET SCHOOLJAAR 

 

Maandag 28 november  

Dinsdag 7 februari  

Donderdag 25 mei  

4.OVERLEG INFRASTRUCTUURWERKEN SCHATKIST EN TOVERDOOS 

 
Werken in De Toverdoos: 
 

 Dakisolatie is in orde  

 Dakpannen OK  

 Momenteel bezig aan het toekomstige lokaal van juf Lize 

 Gang 2 zal gefatsoeneerd worden door Dries  
o Opbrengsten van textielophaling zouden hiervoor gebruikt kunnen worden 
o Prijs van ‘mooi makers’ zou hiervoor gebruikt kunnen worden  

 
Werken in De Schatkist 

 Turnzaal afgebroken 

 Putten werden gestoken 

 Fundering is uitgegraven 

 Technische ruimte zou klaar zijn tegen midden oktober om verwarming opnieuw te kunnen aansluiten  
o Tijdelijk werden er verwarmingstoestellen voorzien  

 Maarten heeft nog bezorgdheden i.v.m. de nieuwbouw (future proof?). Dries wil zeker wel eens een 
werfvergadering mee volgen.  

 

5.LESTIJDENPAKKET + OVERLEG GELIJKE KANSENONDERWIJS 

 

 Zie document lestijden 

 Zie zorgvisie  

 GOK: typlessen voor alle kinderen van L5 tijdens de lesuren 

 Een extra centje vanuit gemeente 

 Extra zorg in 3K door zoco  

6.TOELICHTING VERVANGING LEERKRACHTEN 

 

 Lerarenplatform: systeem waarbij 1 leerkracht ter beschikking staat voor 5 scholen  

 Leerkrachten van B-groepen 

 Kinderen verdelen over hotelklassen  
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7.JAARTHEMA - HOE WERD DIT OPGEDEELD IN MAAND-/OF DEELTHEMA’S?  

 

 Zie document (werkkader)  

 Geef elk kind (een) stem 
o Jij hoort erbij 
o Jij bent sterker dan je denkt 
o Jij bouwt mee 
o Samen zijn we sterk 
o Jij telt mee (af) 

 

8.BIKE2SCHOOL: DEELNEMEN OF NIET 

 
Hier hangt een prijskaartje aan vast . Een vrij groot prijskaartje.  
Niet alle kinderen kunnen deelnemen. Niet alle kinderen hebben de kans om te voet/met de fiets naar school te 
komen.  
We kunnen in nieuwsbrief communiceren waarom we hiervoor niet kiezen (in januari als de gemeente deze 
campagne nog eens in de picture zet). Ook laten weten dat we voor andere initiatieven kiezen.  

 

9.HET LEVEN WORDT DUURDER: MENING OMTRENT SCHOOLUITSTAPPEN (OOK AL GAAT DE SCHOOL 

NIET BOVEN DE MAXIMUMFACTUUR) 

 

 Uitstappen werden duurder, dus we zitten gemakkelijker aan het maximumfactuur.  
 Busvervoer is enorm duur geworden. Gelukkig kunnen/mogen we beroep doen op auto’s van ouders.  
 Wel belangrijk om uitstappen te blijven aanbieden/inplannen zodat elk kind de kans krijgt.  
 We kunnen zoeken naar goedkopere uitstappen/uitstappen in de buurt.  

 

10.NIEUWS UIT BRUSSEL 

 
Doorlichting van 17 tot 21 oktober (hoofdinspecteur is Hilde Schoofs) 

Donderdag 20/10 staat er een oudergesprek gepland: Rob stelt zich kandidaat, Maren indien er 

onvoldoende kandidaten zijn.  

We horen eens rond en geven aan Véronique namen van ouders door die interesse hebben.  

 

11.VEILIG ONLINE: INFOAVOND VOOR OUDERS VAN KLEUTERS - MOGELIJKE SAMENWERKING TUSSEN 

OC DS & DT 

 
Vorming voor ouders van kleuters. Hoe kan je problemen en strijd voorkomen rond schermtijd? 

We zouden deze vorming samen met OC van De Schatkist organiseren. Shanna en Heleen gaan mee in de 

werkgroep. Zij komen 10 oktober al een eerste keer samen.  

 

Aanvragen via de gezinsbond → dan is de sessie gratis.  

1 sessie per schooljaar? 2 sessies per schooljaar?  
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12.ZICHTBAARHEID VAN DE TOVERDOOS 

 

 Er zal een metalen plaat komen aan de voorkant 
 Aan de achterkant op een paaltje ook een plaatje 
 Op straat (Grote Baan) zal een groene strook met ‘school’ geschilderd worden  
 Wegwijzer ‘school’ van de gemeente  

 
Ontwerp is al zeer goed gedaan! 
QR-code behouden, QR-code groter en meer opvallen, centraler plaatsen  
Ander lettertype (lager en breder, zelfde lettertype als logo, beter uitlijnen)  

13.OPENINGSUREN/PANEEL - OPVOLGING VORIGE SCHOOLRAAD 

 
aan de 2 poorten bevestigen ( of aan de rode zaal ) 
wat komt erop?   
 
logo 
poort open 8u25 
Bel 8u40 
middagpauze11u55 
poort open 12u45 
bel 13u 
Bel 15u20 
Poort toe 15u35 
 
ongeveer A3 formaat  

14.INVULLING MIDDAGPAUZE (EMAIL OUDER) 

 
Een ouder stuurt email dat kind thuis wil tablet kijken tijdens ‘t eten. Hij ziet het verband met de filmpjes 
die tijdens het eten getoond worden in de klas.  
Leerlingen, leerkrachten, ouders hierrond bevragen.  Maarten stelt vragen op en stuurt deze door.  
Variatie in de oplossingen voor een “rustig” eetmoment. 
leerkrachten zouden best volgens 1 visie antwoorden op infomomenten 
wie doet wat wanneer? Nu is het belangrijk dat de mailende ouders antwoord krijgen en over de rest 
hebben we t volgende vergadering. 
 

15.INFO OVER DE ERFPACHT (VERLENGD?  VOOR HOE LANG?) 

 
Volgende vergadering wegens het verslag van het plaatselijk comité dat nog onderweg is 

16.INFOBOEKJE - SCHOOLRAAD 

 

De schoolraad is in het infoboekje en in de 2 nieuwsbrieven niet vermeld.  Dit is doordat het nieuw is 

vergeten en wordt volgende keer recht gezet.  
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Ook op de website kan het schoolraadcontactadres vermeld worden als link 

PUNTEN VOOR VOLGENDE VERGADERING 

 

infopanelen 

erfpacht 

middag 

veilig en gezondheidsbeleid 

doorlichting/inspectieverslag 

jaarthema STEM 

 


