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  Verslag Schoolraad 13/09/2022 

 
 
 
Aanwezig: Kris Verheyen, Carine Vervaet, An Marischal, Wies Truyman, Karen Crauwels, 
Katrijn Van Esbroeck 
Verontschuldigd:  Rita Van Mieghem 
 
 

Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag van de vorige vergadering (22/06/2022) werd goedgekeurd.  Het verslag zal 
gepubliceerd worden op de website van de school. Het laatste verslag op de 
schoolwebsite dateert van 24/06/2021. Kris zorgt ervoor dat de verslagen van vorig 
schooljaar 2021-2022 toegevoegd zullen worden.  
 
 

Samenstelling schoolraad 
De schoolraad is een decretale verplichting, waarin drie partijen vertegenwoordigd zijn: 
– De ouders, vertegenwoordigd door An en Katrijn. 
– De Lokale gemeenschap, vertegenwoordigd door Rita en Wies. 
– De pedagogische raad en directie, vertegenwoordigd door Juf Carine, Juf Karen en Kris. 
Deze info zal ook aangepast moeten worden op de schoolwebsite.  
 
 

Leerlingenaantallen en aanwending lestijden  
Het leerlingenaantal bij de start van het schooljaar 2022-2023 strandt op 219 leerlingen: 
Centrum (159) en Gaverland( 60). Vorig schooljaar 2021-2022 startte de school met 215 
leerlingen.  
 
Dit schooljaar waren er minder lestijden om te verdelen. Hierdoor zijn er toch wat 
veranderingen op beide vestigingen merkbaar. Enkele leerkrachten zullen aan de slag 
gaan op een andere vestiging. Andere leerkrachten zullen een nieuwe uitdaging aangaan. 
Er start ook een nieuwe juf, nl. juf Fien. Er werd dit jaar gekozen om verder aan de slag 
te gaan met mengklassen. Hierdoor zijn de klassen klein en comfortabel om mee te 
werken.  
 
Er werd een vacature voor interim-directeur uitgeschreven. Tot op heden is hier nog geen 
reactie op gekomen.  
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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  
Samen met scholengemeenschap in CC Ter Vesten: komiek Frederik Imbo. 

• woensdag 17 17/05/2023 
De inhoud van november en mei zal nog besproken worden, samen met Bart De Wilde. 
 
 

Zindelijkheid 
De laatste jaren merkt de onderbouw een negatieve tendens omtrent de zindelijkheid van 
startende kleuters: het dragen van een pamper is geen uitzondering. Er zijn ook 2de en 
3de kleuters die zelf niet aangeven dat ze naar het toilet moeten gaan. Er is een voltijdse 
kinderverzorgster aangesteld, maar dit komt niet altijd tegemoet aan de tijdrovende 
incidenten. 
 
Wettelijk mag de school een kind niet weigeren omdat het niet droog is. Toch wensen de 
leerkrachten het belang van het tijdig starten met de zindelijkheidstraining te beklemtonen. 
Eigenlijk zou dit al samen met de ouders in de kinderopvang opgestart moeten worden. 
Het durven bespreekbaar maken van de problematiek is heel belangrijk bij de 
sensibilisering en de aanpak. 
 
 

Verkeer 
De verkeersveiligheid door de vele omleidingen baren veel ouders zorgen. De mentaliteit 
van de mensen in het verkeer accordeert niet altijd met hoe het zou moeten gaan. 
Sensibilisering blijft ook hier belangrijk. Net als bij onze ouderraad, leeft dit thema in de 
gezinsraad. Er zal in oktober een werkgroep samenkomen, die over de scholen, netten 
heen een actie zal uitwerken die de problematiek bespreekbaar maakt.  
 
 

Vergaderingen schooljaar 2022 – 2023 

• donderdag 15/09/2022 → dinsdag 13/09/2022 

• donderdag 16/02/2023 

• donderdag 22/06/2023 


