
          WERKJAAR 2017-2018 
 

VERSLAG OUDERRAAD 
1
 

OUDERRAAD 
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Voorzitter: Leen Lannoy  Penningmeester: Sévrine Adams 
Ondervoorzitter: Dirk Leenknecht  Schoolraad: Leen Lannoy - Ellen Lust 
Secretaris:  Trui Wegsteen  Directie: Gerdi Casier 
 

 
Datum : dinsdag 20 februari 2018 
 
Aanwezig :Directeur Gerdi, Juf Celine, Leen Lannoy, Dirk Leenknecht, Sevrine Adams, 
Nele O, Steven D, Nele Vanhaelewijn, Heidi Vanrobaeys, Benoni Caenepeel, Maxim 
Degryse, Sally Vliege, Leen Vandemaele, en Trui Wegsteen 
 
Verontschuldigd : Eline Baeckeland, Leander Taelman, Sam Vierstraete, Christoph Raes, 
Valerie Becuwe, Ellen Lust, Lien Van Belle, Eveline Vancoillie, meester Jean-Pierre en 
Mieke Debals. 
 
Drankje :  Sally en Maxim 
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AGENDA 

 

1. Opvolging vorig verslag 

* Het verslag werd vrij laat doorgestuurd. 

* In de koptekst van de agenda staat nog een verkeerd schooljaar. 

 

2. Woordje directeur  

-1 februari was er terug telling van aantal leerlingen en dus bijgevolg ook uren en 

geld. Nu komen we aan 404 leerlingen samen met de Tassche. De grootste 

aangroei zit in de Spanjeschool. Samen met Sint-Jozef zijn zij de 2 scholen met de 

grootste aangroei van de 18 scholen in Roeselare. Vooral in het lager komen er 

meer uren. Er zijn een aantal kinderen die te weinig aanwezig zijn in school, die 

dus ‘onwettig’ afwezig zijn in de lagere school. 

- De aanmeldingsprocedure is lopende van 1 februari tot 23 februari. De Ark, De 

Verrekijker en de Spanjeschool lopen vol. Naar aanleiding van een 

capaciteitsstudie wordt bepaald hoeveel leerlingen in een school kunnen. Bij de 

Spanjeschool ligt dit aantal op 360 leerlingen, momenteel zitten we op 320. Op 

1/2/2017 waren er 165 kleuters, in 2018 zijn dit er 174. Juf Emily komt terug na 

de krokusvakantie voor 9 uren, na Pasen worden dit 12 uren en na Hemelvaart 

zijn dit 21 uren. Juf Annelies komt waarschijnlijk terug in september. 

- Het bouwdossier van De Tassche is lopende en in de Spanjeschool zullen de 

verbouwingen vermoedelijk in september terug starten. Normaal moesten de 

werken tegen dan al bijna afgerond zijn dus is het probleem waar alle kleuters 

zullen zitten in september. Gerdi heeft ook geëist dat  er terug een brandtrap 

komt want de lokalen boven zullen nodig zijn. 

- De proevenregeling verandert volgend schooljaar. Er zullen dan maar 4 

proefperiodes meer zijn nl herfst, december, Pasen en juni. De proeven in januari 

vallen weg, de proeven in december zullen de grote proeven worden. Dit komt op 

vraag van de leerkrachten die zo meer onderwijstijd hebben. Een aantal ouders 
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waren ook vragende partij omdat leerlingen in het secundair ook grote proeven 

hebben in december. 

- STEM: zaterdag gaan ze naar Brugge naar een school die ook een STEM-atelier 

heeft. Daarna beslissen Arhus en Vives welke materialen er aangeboden worden 

in de Spanjeschool. Juf Anouk en meester Manfred bereiden dit voor. Er wordt 

gekozen om de start beheersbaar en direct inzetbaar te houden. Keerzijde van de 

medaille is dat je niet breed kan gaan in je aanbod. 

- ZIL: teamteaching komt daar veel in voor. 

- Bedenkingen kinderfuif: in het avondgedeelte (leerlingen 6de lj, 1ste en 2de MB) 

verliep het moeizaam: er wordt niet meer gedanst, leerlingen gaan overal waar ze 

niet moeten zijn, hangen rond in de toiletten voor spelletjes, zijn veel op de GSM 

bezig, leerlingen van het 6de leerjaar lagen in ruzie, … Voorstel is om het nog één 

jaar te proberen.  

 

3. Kasboek 

* Opbrengst fuif is erbij gekomen. 

* Er zijn kosten aan de muziekinstallatie door verkeerd gebruik: 500 euro. Dirk 

Leenknecht zal een handleiding maken. 

* Er zal gekeken worden voor offertes aanleg toplaag in sportzaal. Best een vloer dat 

je ook kan dweilen of dat je kan kijken om af te dekken. We denken dat er in 

Schiervelde een vloer ligt die ook gedweild kan worden. 

 

4. Evaluatie kinderfuif 

- Zie woordje directeur. 

- Aan DJ Marnik werd 100 euro betaald. Hij heeft alles mee van gerief en staat de 

hele namiddag en avond dus we zijn heel tevreden van hem. 

- Voorstel om ontvangst kinderen op esplanade te doen. Nu verliep de wissel 

tussen de kleuters en lagere school chaotisch omdat we ze langs eenzelfde kant 

lieten toekomen en weggaan. Vroeger gingen ze weg langs de tuin zodat de 

ouders tot in de sporthal konden komen om hun kinderen op te halen. 
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5. Project FLUO en verkeersveiligheid 

- Geen nieuws. 

- Dirk L stuurt nog altijd mails naar Mevr. Coppé maar zonder resultaat. Laatst 

heeft hij gedreigd om sociale media in te schakelen en toen kwam er wel 

respons.  

- De laatste tijd zijn er regelmatig controles door politie. Er blijven een aantal 

mensen hardnekkig parkeren op de K&R zone. 

 

6. Werkgroep teamteaching 

Juf Els moet nog de verbeterde versie terugsturen naar de werkgroep. Dit komt in 

maart op de personeelsvergadering.  

Er werd een goede samenwerking ervaren. We zijn ervan overtuigd dat we een 

mooie infobundel samengesteld hebben. 

 

7. Werkgroep Sneukelroute 

- De tocht zou 6,57 km zijn met 5 stops. 

- Er moet dringend een affiche komen om reclame te maken 

- Idee om oud-leerlingen uit te nodigen 

- De sponsoring werd nog eens overlopen.  

 

8. Schoolraad 

Geen nieuws (behalve proevenregeling, zie woordje directeur) 

 

9. Volgende vergadering 

- Woensdag 21 maart 2018 

-Drankje en hapje:  

 

       15. Varia 

- Voordracht faalangst: verschuiven naar het najaar. 
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- Voorstel verkoop kerstkaarten gemaakt door leerlingen per klas. Dit wordt 

verder bekeken, het lijkt ons een leuk idee. 

- Receptie eerste communie: via nieuwsbrief kenbaar maken. 


