
Verslag schoolraad 16 november 2017 

1. Welkom aan:  

* Directie: Dorien Cochez, Schepen: Christian Krikilion  

* leerkrachten : Els, Veronique VB, Christelle Let. 

* Ouderraad: Els T., Katrien D., Nathalie W. 

* lokale gemeenschap: Gerda V., Sabrina D., Martien F. 

 

2.Goedkeuring vorig verslag:  

Goedgekeurd behalve puntje 3: klasindeling 

“Er wordt gekozen voor co-teaching ipv. de indeling in 3 klassen” werd 

nadien, na advies via mail, veranderd in: 

indeling in 3 klassen ipv co-teaching. 

 

3. Nieuws uit de school: 

a. inschrijvingsprocedure: zie bijlage 1 

   Procedure niet gewijzigd, staat ook op website  

 

b. Leerlingenaantal september 2017: zie bijlage 2&3 (november) 

 

c. Praktische problemen omtrent  zaal “Ter Wijsbeek”: 

 

 Probleem: Termijn gebruik feestzaal is afgelopen op 17 december. 

 Gemeentebestuur drong bij Stedenbouw aan om de zaal toch nog te 

 kunnen gebruiken alleen voor schoolactiviteiten, doch zonder positief 

 gevolg. 

 Feestzaal werd gebruikt door de school voor: eten, opvang, turnen,… 

 

 Mogelijke oplossingen: 

 - huis rechtover school ( blijkt niet toegankelijk) 

 - stoppen met warme maaltijden, boterhammen in de klas 

 - warme maaltijden + boterhammen in de klas 

 - warme maaltijd in deel van klas 2KK (boven) 

 - turnen laten doorgaan in “showroom” lokalen gemeente A’Bos 

 - opvang onder afdak of in klas 

 - vroeger reftertje in oud gebouw opnieuw in gebruik nemen 

 - 2 KO (boven) verhuist naar centrum 

 - container plaatsen voor oud gebouw 

 

 

 



Advies van de schoolraad:  

 Als “tijdelijke oplossing” vroeger reftertje in oud gebouw opfrissen en 

gebruiken als lokaal voor de warme maaltijden en opvang. 

Lessen bewegingsopvoeding laten doorgaan in “showroom” lokaal 

gemeente. Bij goed weer: op de speelplaats. 

Dorien kijkt na of er busvervoer mogelijk is (voor de veiligheid) 

Zo snel mogelijk, na afbraak van de zaal “Ter Wijsbeek”, een container 

plaatsen op die locatie. 

 

d. Afdak vestiging A’Bos 133 

Komt in orde. Rechts van het gebouw komt er over de hele breedte een 

overkapping. Prijzen worden aan verschillende firma’s gevraagd. 

 

e. Veiligheid aan schoolpoort A’Bos 133 

Schoolraad adviseert om er een zebrapad te laten schilderen. 

Schepen geeft dit door aan de bevoegde dienst. 

Positief: A’Bos lager: is veiliger geworden! 

 

4. Nieuws uit de ouderraad:  

voorstel tot “kiss and ride” zone in Kerkhove 14 op parkeerstrook  

ter hoogte Prima Bina. 

Navragen aan Vlaams gewest (wegen en verkeer) of dit mogelijk is. 

 

5. Vragen van iedereen: / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


