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         Verslag Schoolraad 22/06/2022 

 
Aanwezig Carine Vervaet, An Marischal, Wies Truyman, Faye Stevens, Rita Van Mieghem, Kris Verheyen, 
Inge Balliauw, Katrijn Van Esbroeck, 
Verontschuldigd:  Wies Truyman  
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vorige vergadering (22/02/2022) wordt goedgekeurd.  Het verslag zal 
gepubliceerd worden op de website van de schoolraad, samen met de vorige verslagen. 

2. Samenstelling schoolraad 

De schoolraad is een decretale verplichting, waarin drie partijen vertegenwoordigd zijn. 
– De ouders, vertegenwoordigd door Faye en An. 
– De Lokale gemeenschap, vertegenwoordigd door Rita en Wies. 
– De pedagogische raad en directie, vertegenwoordigd door Juf Carine, Juf Inge en Kris 

 
Faye heeft vanaf september geen kinderen meer op de kleuterschool, waardoor zij zowel de ouderraad als 
de schoolraad zal verlaten. An werd, door de ouderraad, verkozen om door te schuiven van secretaris naar 
voorzitter van de schoolraad. Katrijn zal de rol van secretaris overnemen met ingang van schooljaar 2022-
2023. 
 

3. Overdracht huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de schoolraad werd van Faye overgedragen aan An.  
Belangrijk aspect vanuit dit huishoudelijk reglement is dat, wanneer er over iets gestemd moet worden, een 
stemming enkel geldig is als minstens 50% van elke partij aanwezig is. 

3,. Leerlingenaantallen en aanwending lestijden  

Vorig jaar op 1 februari telden we reeds een terugval van 16 kleuters. Dit kwam voornamelijk doordat er, 

drie jaar op rij, telkens 80 à 90 kleuters waren doorgeschoven. Bij de telling dit jaar op 1 februari zaten we 

op 251 kleuters, wat opnieuw een terugval is namelijk van 8 kleuters. Momenteel zijn er 181 kleuters in het 

centrum en 70 op Gaverland. Uiteindelijk waren er, op het einde van dit schooljaar, 250 kleuters 

ingeschreven. Naar volgend jaar toe schuiven er 74 kleuters door naar de lagere school.  

 

De laatste infoavond op Gaverland was een groot succes, er waren een 40 tal mensen aanwezig. Ook 

tijdens de opendeur was er een mooi aantal inschrijvingen op de beide vestigingen naar volgend schooljaar 

toe. 
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4. Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 2022-2023 

 

Facultatieve verlofdagen 2022-2023 

 

• maandag 3 oktober 2022 

• vrijdag 3 februari 2023. 

 

Studiedagen 2022 – 2023 

 

• woensdag 30/11/2022 

• woensdag 25/01/2023 

• woensdag 17/05/2023 

 

Volgend schooljaar zal er geen 4e studiedag zijn. Tijdens de studiedag van 25 mei afgelopen schooljaar 

werd er co-teaching besproken en was er een terugblik op het afgelopen jaar. Stelselmatig zal men, binnen 

de kleuterschool, co-teaching verder gaan uitbreiden. Dit is echter een 5 jaren plan. Bedoeling is dat hierbij 

de sterktes van iedereen extra kunnen toegepast worden. 

 

8. Vergaderingen schooljaar 2022 – 2023 

 

Volgend schooljaar zullen de vergaderingen terug doorgaan in het Centrum. Voorlopig zijn de 

vergaderingen volgens onderstaande gepland: 

✓ donderdag 15/09/2022 

✓ donderdag 16/02/2023 

✓ donderdag 22/06/2023 

 

 


