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         Verslag Schoolraad 12/06/2017 

 
Aanwezig  Pieter Van Bastelaere (voorzitter en secretaris a.i.), Carine Van Overtveldt, Carine 

Vervaet, Rita Van Mieghem, Wies Truyman, Annemie Van De Vyver  
Verontschuldigd  Peter Kruyniers 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vorige vergadering (30/03/2017) wordt goedgekeurd.  De Schoolraad 
aanvaardt het voorstel van de voorzitter om de verslagen vanaf dit jaar online te publiceren.   

2. Leerlingenaantallen en aanwending lestijden  

Voorlopige klasverdeling 1 september 2017.  Centrum totaal van 9 klassen waarvan 1 peuterklas 
start met 7 kleuters.  3 klassen 1ste jaar, 2 klassen 2de jaar en 3 klassen 3de jaar.  Gaverland 4 
klassen waarvan 1 peuterklas met 5 peuters, een 1ste, een 2de jaar en een derde jaar.  
Lestijdenpakket op basis van bevraging bij de leerkrachten omtrent zorg.  Juf Annemie halftime 
zorg, juf Katrijn fulltime zorg.  Juf Mireille coördineert de twee scholen.  3 lesgevers hebben een 
4/5de verlofstelsel aangevraagd en 1 juf schoolt zich bij via tijdskrediet.  292 kleuters, en 62 
kinderen stromen door naar het 1ste jaar.  Starten in september met 252 kleuters.  Prognose: 31 
kleuters centrum en 18 kleuters gaverland zullen gedurende het jaar instromen (zekere instroom 
via broers en zussen).   

3. Aanpassingen infoboekje (schoolreglement) 

De laatste versie van het infoboekje werd per mail doorgestuurd.  Deze versie wordt door de Schoolraad 
aanvaard.  Er moeten nog kleine aanpassingen gebeuren op het vlak van personeel, CLB en de data van 
de infoavonden.  Dit zal nog toegevoegd worden.   

4. Website Schoolraad 

Zoals beslist op de vorige Schoolraad, heeft de website van de kleuterschool nu ook een pagina (tab) over 
de Schoolraad.  Zie www.kleuterschoolmelsele.be  
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5. Verkiezingen 2017-2021 en vervanging Peter Kruyniers 

Er is geen enkele tegenkandidaat opgedaagd na de mailing richting de ouders.  Het bestuur is dus bij deze 
bekrachtigd. 
   

� Pieter VAN BASTELAERE – voorzitter Schoolraad – afgevaardigde Ouderraad – papa van Minne 
1A en Kobe 3C – vanbastelaere@mail.com – 0486 30 65 32 

� Peter KRUYNIERS – secretaris Schoolraad – afgevaardigde Ouderraad – papa van Quinten 3C 
� Carine VAN OVERTVELDT – directrice Kleuterschool 
� Carine VERVAET – afgevaardigde Pedagogische Raad 
� Annemie VAN DE VYVER – afgevaardigde Pedagogische Raad 
� Wies TRUYMAN – afgevaardigde lokale gemeenschap 
� Rita VAN MIEGHEM – afgevaardigde lokale gemeenschap 

 
Secretaris Peter Kruyniers zwaait deze zomer af.  Er zal opvolging gevraagd worden aan de Ouderraad.   

6. Tevredenheidsenquête schoolraad lagere school 

De voorzitter vraagt om – in navolging van de lagere school – te bekijken of er een tevredenheidsenquête 
kan gehouden worden onder de ouders.  Dit is twee jaar geleden uitgevoerd.  Om de nieuwe lichting ouders 
te bevragen, zal de eerstvolgende tevredenheidsenquête volgend schooljaar uitgevoerd worden. 

7. Varia 

De mazoutketel op het Centrum is intussen uitgebroken.   

8. Vergaderingen schooljaar 2017 – 18  

De Schoolraad legt de vergaderingen vast voor volgend schooljaar.   
 

� Maandag 11 september 2017 
� Dinsdag 6 februari 2018 
� Donderdag 14 juni 2018 

 
Telkens om 19u, gevolgd door de Ouderraad.  Telkens op het Centrum. 
 

 


