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         Verslag Schoolraad 25/06/2020 
 
Aanwezig , Carine Van Overtveldt, Carine Vervaet, Pieter Van Bastelaere, An Marischal, Wies Truyman Rita 
Van Mieghem, Inge Balliauw, Faye Stevens 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vorige vergadering (11/02/2020) wordt goedgekeurd.  Het verslag zal 
gepubliceerd worden op de website van de schoolraad. 

2. Samenstelling schoolraad 

Pieter heeft, vanaf aankomend schooljaar, geen kinderen meer in de kleuterschool. Faye Stevens neemt de 
fakkel over van Pieter. An Marischal blijft ook volgend jaar secretaris van de schoolraad. 
 
De schoolraad is een decretale verplichting, waarin drie partijen vertegenwoordigd zijn. 
– De ouders, vertegenwoordigd door Pieter en An. Vanaf volgend jaar door Faye en An. 
– De Lokale gemeenschap, vertegenwoordigd door Rita en Wies. 
– De pedagogische raad en directie, vertegenwoordigd door Juf Carine, Juf Inge en Carine. 
 
De aanpassing zal doorgevoerd worden op de website en in het infoboekje. 

3. Leerlingenaantallen en aanwending lestijden  

Verdeling naar volgend jaar toe verliep moeizamer door de Corona maatregelen. Er werd continu 
noodopvang voorzien, waardoor de juffen minder tijd hadden om mee te denken. Bovendien verloopt de 
instroom moeizamer. Andere jaren zorgt de opendeurdag voor veel inschrijvingen. Dit jaar moest dit 
aangepast worden. Alle kindjes die volgend schooljaar naar school mogen komen, hebben een uitnodiging 
gekregen. Op de website werden diverse filmpjes geplaatst over de schoolwerking. Enkele ouders hebben 
op deze manier al ingeschreven voor volgend jaar. Ouders die de school willen bezoeken, kunnen dit op 
afspraak vanaf 1 juli. We merken hier vooral de vraag vanuit verhuizende ouders. We hopen een normaal 
wenmoment te kunnen doen in augustus en een infomoment in september. 
 
Naar volgend jaar toe zal er op het Centrum verder gewerkt worden in menggroepen. Er zullen echter 5 
groepen 2e en 3e kleuters zijn, waardoor projectwerk organisatorisch moeilijker wordt. Belangrijk in een 
menggroep is dat de oudste kleuters steeds de bovenhand hebben. We hebben echter, in het Centrum, 
zeer veel 2e kleuters. Hierdoor werd er beslist van 1 klas 2e kleuters te creëren en 4 mengklassen. Beneden 
wordt hetzelfde principe aangehouden als vorig jaar, namelijk starten met kleinere klassen, waar 
druppelsgewijs instappers bijkomen.  
 
Concreet volgend jaar in het Centrum 
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• 4 klassen jongste kleuters; juf Ann start met een vast klasje van 17(11 eerste + 6 peuters) tot aan 
de kerstvakantie. De andere klassen starten met 11 of 12 kleuters, waarin druppelsgewijs peuters 
bijkomen. 

• Door de kleine klassen kunnen, tussen september en kerst, 2 dagen per week klassen samengezet 
worden. Hierdoor kan er een denktank opgestart worden voor projecten zoals bodymap en 
bewegingshoeken. Ook Sofie Cools zal hierbij ondersteunen. 

• Boven komt er 1 2e kleuterklas en vier mengklassen 2e kleuters – 3e kleuters. Dit van telkens 21 
kleuters. 

 
Concreet volgend jaar in Gaverland 

• GAV 1: 1e kleuters met aangroei peuters. Dit wordt, door de extra lestijden, een fulltime klas. 
Totaal, voor opstart, 14 kleuters. 

• GAV2: 1e en 2e kleuters, ongeveer 50/50 verdeeld. Totaal 21 kleuters 
• GAV3: 2e en 3e kleuters, totaal 20 kleuters 
• GAV4: 3e kleuters, totaal 22 kleuters. 

 
We hebben nog geen zicht op het aantal kleuters die volgend jaar zullen instappen. Er zullen wel 94 
kleuters doorschuiven naar de lagere school, wat voor een terugval gaat zorgen. In het schooljaar 2020-
2021 zijn er opnieuw veel doorschuivers, voornamelijk op Gaverland. 86 kleuters zullen naar de lagere 
school gaan; in Centrum hebben we vooral veel doorschuivers eind volgend schooljaar naar de 3e 
kleuterklas. 
 
+/- 10 peuters die normaal gingen opstarten na de paasvakantie/na Hemelvaart zijn niet opgestart door de 
coronacrisis en zullen opstarten in september. Ouders hebben dit zeer goed opgevangen. Bovendien is er 
een goede samenwerking met Het Balonneke geweest. 
 
4, Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 2020-2021, 
 
Facultatieve verlofdagen 2020-2021 
 

• maandag 28 september 2020 
• vrijdag 5 maart 2021 → gewijzigde datum. 

 
Studiedagen 2020-2021 
 

• woensdag 25/11/2020 
• woensdag 20/01/2021 
• woensdag 17/05/2021 
• woensdag 12/05/2021 

 
Volgend jaar moet er gewerkt worden met ZIL (Zin In Leren/Zin in Leven). De kracht van ZIL is dat het een 
werkkader is van de kleuterschool (2,5) tot 12 jaar en er gekeken wordt naar ontwikkeling op elk gebied. 
Hierdoor kan er écht gewerkt worden op maat en differentiëren. De introductie van ZIL zorgt voor o.a. een 
aantal digitale veranderingen en een andere manier van observeren en evalueren. Tijdens de studiedagen 
zal er vooral gewerkt worden samen met het zorgteam i.p.v. sprekers. Waar hebben de juffen nood aan, 
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gericht op hun eigen klas? 
Enkel 1 studiedag over executieve functies (tools om zelfstandig te sturen en aan de slag te gaan) gaat wel 
door. Deze werd geannuleerd door de coronacrisis maar was reeds betaald. 
 
 

  



4 
 

5. Aanpassing schoolreglement 

Vanaf volgend schooljaar is er leerplicht vanaf 5 jaar. Naar schooljaar 21/22 toe zullen er 
verplichte taaltesten worden afgenomen indien men naar de lagere school gaat. Het 
volledige kader omtrent o.a. ziektebriefjes is nog onduidelijk. Wel is reeds duidelijk dat ze 
volgend schooljaar 290 halve dagen naar school moeten komen, t.o.v. 260 dit jaar. 

 
6. Invoering schoolstraat. 
 
De schoolstraat is definitief ingevoerd. De bareel aan de straat maakt het veel duidelijker en 
zorgt ervoor dat het correcter wordt toegepast. Doordat de lagere school de voorbije maanden 
gewerkt heeft met aangepaste openingsuren, werd de tijdsduur dat de bareel toe is ook 
verlengd. Momenteel enkel twijfel of iedereen die doorgelaten wordt ook wel effectief zou mogen 
doorgelaten worden. 
 
7. Varia 
 

• Dikke proficiat voor het ganse schoolteam en de juffen voor de aanpak tijdens de corona lockdown. 
Hier kunnen veel scholen iets van leren. De meeste kleuters zijn ook gewoon herstart op 2 juni. 

• Dikke merci aan Pieter voor zijn jarenlange inzet voor de ouder- en schoolraad. 

8. Vergaderingen schooljaar 2020-2021 

Faye bezorgt Doodle voor inplanning vergaderingen volgend schooljaar. 
 
 


