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         Verslag Schoolraad 22/02/2022 

 
Aanwezig Carine Vervaet, An Marischal, Wies Truyman, Faye Stevens, Rita Van Mieghem, Kris Verheyen 

Verontschuldigd:  Inge Balliauw  
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vorige vergadering (14/09/2021) 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. De functie van voorzitter van de schoolraad komt daardoor vrij. An werd door de 
schoolraad voorgedragen als nieuwe voorzitter. Dit wordt besproken op de ouderraad. An blijft nog twee 
jaar in de schoolraad, dit als nieuwe voorzitter of in de huidige rol van secretaris. 
 
3. Verplichte taalscreening vanaf volgend schooljaar. 
 
In juni werd de handleiding en de test goedgekeurd door de minister. Deze werd ‘Koala’ genoemd. Deze 
taaltest moet verplicht worden afgenomen door de juffen van de 3e kleuterklas. Tijdens de week van 15 
oktober werden de taaltesten afgenomen. De scores hiervan waren zeer goed. De meeste leerlingen 
scoorden groen, slechts enkele leerlingen scoorden oranje en kwamen in een taaltraject terecht. Geen 
enkele leerling diende het taalbad te volgen. 
 
Taaltraject : De school werkt de ‘tekorten’ weg vanuit eigen taalprojecten die reeds op school lopen. 
Taalbad: als blijkt dat het kind onvoldoende Nederlands kent om de lessen te kunnen volgen, kan de 
school een taalbad inrichten. De school beslist welke kinderen een taalbad moeten krijgen, ouders kunnen 
dit niet weigeren. Een Taalbad duurt maximum een jaar en wordt zo kort mogelijk gehouden. Doel is dat het 
kind zo snel mogelijk in de gewone klas terechtkan. Het taalbad kan georganiseerd worden in een andere 
school dan deze waar het kind ingeschreven is. Na het taalbad gaat het kind terug naar zijn gewone school, 
waar het nog verdere taalondersteuning kan krijgen. 
 
De taalscreening bestaat in het totaal uit 3 testen 

• auditief aanduiden 

• een verhaal volgen waarna er moet omcirkelt of onderlijnd worden. 

• Een opdrachtenkaart met een stappenplan 

 
Anderstalige kinderen werden niet mee opgenomen in de Koala testen. Katrijn is individueel met hen aan 
de slag gegaan.  



2 

 
4. Digisprong 
 
Vanuit de overheid zijn er extra uren vrijgekomen om te werken rond digitale vaardigheden. Voor onze 
school betekent dit concreet dat er van 4 naar 9 uur ICT gegaan wordt. Gedeelte van het budget is voor de 
infrastructuur, ander deel voor het digitaal vaardig maken van de kleuters. Concreet heeft men reeds 
volgende stappen genomen met het budget: 
– aanschaf van een tablet voor elke juf. 
– digitaal scantoestel boven in het centrum. 
– indien een laptop van de juf aan vervanging toe is, kan dit bekostigd worden door het digibudget. 
 

Men bekijkt verder nog de mogelijkheid om te werken met een SMART bord. 
 

5. 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. De uitstroom naar de lagere school is op Gaverland beduidend groter dan de 

instroom, waardoor er mogelijks volgend jaar geen plaats meer is voor 4 juffen op Gaverland. We willen de 

instroom op Gaverland dan ook promoten. Hopelijk kan de opendeur hierbij ondersteunen. Door het 

infomoment fysiek te organiseren op Gaverland heeft de school tijdens de infoavond voor de starters na de 

krokusvakantie en paasvakantie de ouders van twee kleuters kunnen overtuigen om voor Gaverland te 

kiezen i.p.v. voor het Centrum 

 

Vanuit de schoolraad komt de vraag naar de ouderraad toe hoe we de instroom en Gaverland promoten 

kunnen ondersteunen. Ideeën zijn dan ook van harte welkom. 

 

In januari is er, in het centrum, een aparte peuterklas gestart welke door juf Karen geleidt wordt. Momenteel 

zijn hier 12 peuters in aanwezig. 

 

6. Coronamaatregelen 

 

Na nieuwjaar is er een zwarte periode geweest binnen de kleuterschool met diverse besmettingen en 

quarantaines. Op bepaalde periodes waren bepaalde klassen nog slechts voor de helft gevuld. Er werd 

zeer goed samengewerkt met het team om te puzzelen om de aanwezige kleuters toch voldoende te 

ondersteunen. Momenteel zijn in het centrum de meeste terug aanwezig, echter op Gaverland is er nog 

sprake van diverse afwezigheden. 

Fysiek vergaderen is terug toegestaan; ook oudercontacten mogen opnieuw fysiek doorgaan. De juffen 

krijgen hierbij nog de keuze of ze dit digitaal of live willen organiseren. 

Elke klas heeft een CO2 meter gekregen. Deze wordt strikt opgevolgd, ook tijdens koude dagen worden de 

ramen opengezet. 
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7. 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 

 

Er wordt nog navraag gedaan om een 4e studiedag te mogen organiseren. Meer info hierover volgt nog. 

De studiedagen en facultatieve verlofdagen voor 2022-2023 werden goedgekeurd. 

 

In het schooljaar 2021-2022 zijn nog twee studiedagen gepland, zijnde woensdag 16 maart en woensdag 

25 mei. Het thema van de laatste studiedag moet nog bepaald worden. 

 

8. Vergaderingen schooljaar 2021 – 2022 

 

De volgende vergadering is voorzien op dinsdag 21/06/2021. Dan worden ook de vergaderingen voor 

komend schooljaar vastgelegd, zijnde 1 in september, 1 in februari en 1 in juni. 

 

 


