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AGENDA 

 

1. Opvolging vorig verslag 

/ 

 

2. Woordje directeur  

- Er zijn opnieuw 40 aanmeldingen. Gerdi vraagt om het aantal te mogen verhogen 

naar 46 want voor 40 nieuwe peuters moet je sowieso 2 klassen maken en dan is 

23 kinderen per klas ipv 20 geen zo’n groot verschil. 

- In 2020 komt opfrissing tuin. Door vertraging geen idee of dit opschuift naar 

2021. Voorstel is om toch de tuin al wat op te lappen, op te kuisen.  Er kunnen nog 

opnieuw dossiers ingediend worden voor een groene speelplaats tot 15/4. 

Voorstel dat juf Rita en Steven Dewulf zich daarover buigen. Er zijn subsidies 

voorzien vanuit provincie en stad. Vanuit provincie worden er veel dossiers 

afgekeurd.  

- Het idee van de brandtrap wordt niet meer afgeblokt. De circulatiegang is voor 

een jaar verschoven dus de vraag komt waar ze alle peuters zullen laten plaats 

nemen. Advies is om de aanvraag brandtrap te versnellen. 

- Infobundel team-teaching zou door school afgewerkt worden tegen 

personeelsvergadering in maart. Dit zal naar april verschoven worden.  Daarna 

wordt beslist wanneer we de infobundel zullen verspreiden. 

- ICT mogelijkheden worden per school in kaart gebracht.  Bart Blomme wil audit 

doen om te zien wat nodig is. 

- In België is er dalende tendens in begrijpend lezen. Spanjeschool had dit ook al 

door. In school kijken ze hoe ze dit moeten oplossen. Men vermoedt dat dit komt 

doordat er meer focus gekomen is op andere dingen zoals spelling, initiatie Frans. 
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- Sneukelroute: weinig opkomst.  Dit is volgens ons te wijten aan het feit dat er veel 

gebeurt in één maand: kaarting, Quiz, sneukelroute. Quiz is verschoven naar het 

weekend van de sneukelroute door overmacht maar heeft daardoor wel impact.  

Er is voorstel om quiz naar najaar  te verschuiven omdat je daarvoor niet 

afhankelijk bent van het weer.  

- Er is een goed resultaat wat betreft de besparingen van vorig jaar.  Het plaatje is 

nog niet volledig rond, er zijn ook onvoorzien kosten geweest. 

- vloer sporthal: Leander trekt dit. Gerdi weet te zeggen dat de man die de muur 

zwart geschilderd heeft ook de vloer zou doen. Dit is een mondelinge 

overeenkomst. Gerdi vraagt een offerte op zodat we weten hoe hij dit zal 

aanpakken, welke materialen hij zal gebruiken, welke garantie er is. Hij zou dit 

voor 6000 à 7000 euro doen. Wij zijn voorstander om toch offertes te vergelijken.  

- Morgen komen ze muziekinstallatie repareren. Na 16u verhuist ze naar de 

Nieuwe Deure voor de quiz. We vragen om ze daarna in de sporthal te plaatsen. 

- Datums vormsel die reeds bekend zijn voor 2019 en 2020 zouden de juiste 

datums zijn. 

- Er waren ouders die zeiden dat hun kleuter geen soep kreeg. Er wordt 

verschillende keren soep aangeboden en er is altijd genoeg. Dit werd reeds met de 

ouders opgenomen. Vanuit ontwikkelingspsychologie wordt aangeraden om niet 

te pushen. Scolarest stopt eind dit schooljaar.  

- Huiswerk op PC: Er is wat discussie waarom er geen huiswerk op papier is want 

voor sommige ouders volstaat op die manier niet meer dat ze één computer 

hebben per gezin.  Daar wordt door de school aan tegemoet gekomen door aanbod 

te doen om huiswerk op PC te doen in stille ruimte over de middag. Niet alle 

kinderen hebben dan zin om te werken als andere kinderen ondertussen mogen 

spelen.  

 

3. Kasboek 

Werd niet overlopen 
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4. Project FLUO en verkeersveiligheid 

- Geen nieuws. 

 

5. Werkgroep teamteaching 

Zie woordje directeur. 

 

6. Werkgroep Sneukelroute 

- De praktische uitwerking werd overlopen. 

- Leander zal de vliegende brigade zijn. 

 

7. Schoolraad 

19 juni is de volgende schoolraad 

 

8. Eerste communie 

- 10 mei is de eerste communie 

- Valerie en Sam trekken deze activiteit 

 

9. Volgende vergadering 

- Woensdag 25 april 2018 (werd verzet ,was eerst dinsdag 17 april) 

-Drankje en hapje: Nele O en Steven D 

 

       10. Varia 

- Secretaressedag is op 16 april. Zondag bekijken we wat we zullen geven. We doen 

veel beroep op Daisy en Julie voor kinderfuif, sneukelroute. 

 


