
VERSLAG SCHOOLRAAD 14/03/2019 

 

Aanwezig : directrice Laetitia Degreve, schepen Cindy Durieux,  

voor de leerkrachten : Van Belle Veronique, Deneef Els, Letouche Christelle 

voor de gemeenschap : Van Kelekom Gerda, Frisch Martien, Durieux Sabrina 

voor de ouderraad : Tordeurs Els, Walraevens Nathalie, Delbaer Katrien 

 

We verwelkomen de nieuwe schepen van onderwijs Cindy Durieux en stellen ons allen 

voor. 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het vorig verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd 

 

2. Telling leerlingenaantal op 1 februari 2019 
Zie bijlage 1 en 2 

In vergelijking met 1/2/2018 zien we bij de kleuters een kleine stijging en bij het 

lager een ‘grote’ daling. Die daling is te wijten aan een groot 6e leerjaar die weg is en 

een klein 1e leerjaar. Er zijn ook een aantal leerlingen vertrokken uit onze school 

(reden : verhuis, ouders die zich niet kunnen vinden met de school) 

 

De directie stelt de vraag of we de leerlingenbeperking niet zouden optrekken. 

Kleuters : van 44 naar 48 lln 

Lager : blijft 50. 

Advies: de kloof houden voor mogelijke instroom lagere school kinderen. We 

adviseren om op te trekken voor de kleuters van 44 naar 46 leerlingen. 

Iedereen gaat hiermee akkoord. 

 

Er moet nagevraagd worden vanaf wanneer dit invoege kan gaan aangezien de 

aanmeldingsperiode al afgesloten is. 

 

3. Resultaten aanmeldingsperiode 

Deze periode hebben zich 36 peuters (met hun ouders 😉 ) aangemeld.  

Er moet niemand geweigerd worden. 

 

4. Toelichting pedagogische studiedag 

Deze vond dit jaar plaats in februari, samen met de scholengemeenschap en 

overkoepelend (verschillende netten : ook katholiek onderwijs, vrij onderwijs,…) 

 

Deze wordt kort toegelicht door Laetitia : 

De leerkrachten werden bevraagd rond welke thema’s ze willen werken. 

1e luik: de lkr. worden per leerjaar gegroepeerd, thema’s worden besproken 

2e luik: een spreker rond brein leren (Hoe werkt het brein?, het belang van frisse 

lucht en even bewegen tussendoor, hoe je kunt trainen op focussen en concentratie) 



 

5. KISS & RIDE - zone 

Deze wordt niet altijd goed gebruikt. 

Het zou helpen moest er een verkeersbord staan. Aangezien we langs een 

gewestweg liggen moet dit een nederlandstalig verkeersbord zijn. We hebben een 

voorbeeld uit een school in Zottegem ‘Kus en Rij zone’. 

Cindy gaat dit mee nemen en aanvragen. 

 

Vraag: Kan er ook nog een gekleurde strook/rand? 

    Frequente controle is nodig (door politie/gemeenschapwacht) 

 

Voorstel: Een nieuwe campagne rond veiligheid opstarten op 1 september 2019 

➔ Een octopus ? 

➔ Voorstelling nieuw bord ‘kus en rij zone’ 

Wat mag en wat mag niet? (Cindy vraagt dit na) 

 

6. Problematiek van zwerfvuil en hondenpoep 

Waar? Baantje van de freest + van aan de glazen deur tot aan hek kaatsplein 

Voorstel?  * camera’s door de gemeente, op hun grondgebied 

   *tekening van de kinderen als affiche 

   *vuilbakjes speciaal voor hondenpoep laten plaatsen 

 

7. Wegwijzers voor de verschillende vestigingen 

Naar aanleiding van de bus (bus4you) die de kleuterafdeling op Akrenbos niet vond 

waardoor de kleuters niet naar het toneel zijn kunnen gaan, vraagt de directie of het 

mogelijk is om wegwijzers te plaatsen.  

Ook voor ouders is dit welkom. 

 

Cindy neemt dit mee. 

 

8. Stand van zaken nieuwbouw Akrenbos 

Op 28 maart gaan Laetitia, Dorien en Cindy samen komen. De directie weet tegen 

dan wat de noden (zaal, refter, turnlokaal, aantal klassen,…) zijn, Cindy weet tegen 

dan meer over de subsidies. 

Dan gaat er besproken worden wat kan en wat niet kan. 

Nadien komt er een landmeter voor de verkaveling. 

 

De start van de bouw voor 2020. 

 

9. Vragen 

• Verzakking aan de inkom afdeling kleuters Akrenbos (een grote plas) 

Cindy spreekt Dirk hierover aan om dit zo spoedig mogelijk te laten maken 



• Bedenking: een verschillend begin- en einduur op de verschillende vestigingen. 

Dit om het de ouders makkelijker te maken (meer tijd) om hun kinderen af te 

halen. 

• De deur van van de WC van de peuters staat open, er is inkijkmogelijkheid. Kan 

de groene schuifpoort bedekt worden? 

• Puntje uit OR : De deur van de klas van juf Cindy (lager Akrenbos) is al tijdje 

kapot, lln kunnen zich er pijn aan doen. Kan dit gemaakt worden? 

Cindy vraagt rondleiding op de verschillende vestigingen (wordt gepland op 29 

maart 2019) 

• De zonnewering van de klas van juf Christelle (Bever Centrum) beginnen te 

scheuren 

 


