
VERSLAG SCHOOLRAAD 26/02/2018 

 

Aanwezig : directrice Cochez Dorien, schepen Krikilion Christian,  

voor de leerkrachten : Van Valckenborgh Leen, Deneef Els, Letouche Christelle 

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

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

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het vorig verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd 

 

2. Telling leerlingenaantal op 1 februari 2018 
Zie bijlage 1 

In vergelijking met 1/2/2017 zien we bij de kleuters een daling, we wijten dit aan 

de leerlingenbeperking. 

Er is overal nog plaats behalve de peuterklas en het vierde leerjaar. 

 

3. Resultaten aanmeldingsperiode 

Deze periode hebben zich 32 peuters (met hun ouders 😉 ) aangemeld.  

Er moet niemand geweigerd worden. 

Opvallend is dat er vorig jaar 44 aanmeldingen waren en dit ondanks hetzelfde 

geboortecijfer. (ongeveer 18 geboortes) 

 

4. Toelichting pedagogische studiedag 

Deze vindt dit jaar plaats op 14 maart, samen met de scholengemeenschap en 

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

 

Dit jaar wordt er gewerkt rond : ‘Wat is kwaliteitsvol onderwijs?’ 

Deze wordt kort toegelicht door Dorien. 

 

5. Voorstellen voor vestiging Akrenbos 71A : te kleine en te drukke speelplaats, 

inrichting van stiltezone 

Problematiek : 90 leerlingen die op een kleine oppervlakte samen moeten spelen 

en in elkanders weg lopen. Dit zorgt voor nog meer ruzies, spanningen. Vooral de 

laatste speeltijd is een bron van frustratie bij de leerlingen.  

 

Het ondersteuningsnetwerk heeft hier een noodoplossing voorgesteld. Die na de 

krokusvakantie door de leerkrachten al eens werd uitgetest: 

De laatste speeltijd wordt afgeschaft en vervangen door een klassikale pauze van 10 

a 15 min. Tijdens de pauze mogen de kinderen bij elkaar gaan zitten, naar youtube-

filmpjes kijken, met de juf spelletje spelen,… 

In het 3e leerjaar verloopt dit goed, de pauze gaat door op het uur dat de speeltijd 

voorzien is. (14u20-14u30) 



In het 5e leerjaar verloopt dit iets moeilijker. Het is lastig om na die pauze de 

leerlingen terug rustig te krijgen waardoor zij in één stuk door doen en de lessen 

een kwartier vroeger stoppen (15u15) en dan is er tijd voor stukje te eten… 

Deze oplossing wordt positief geëvolueerd door de leerkrachten.  

Het ondersteuningsnetwerk benadrukt wel dat dit een oplossing is met beperkte 

werking, op korte termijn dus. Het is dan ook een noodoplossing. 

 

Voorstellen : 

We zijn het er allemaal over eens dat de leerlingen naar buiten moeten tijdens de 

pauze : frisse lucht en bewegen. 

 

- Het creëren van een stilte-zone met bankjes en pikniktafels 

Dit naast de klas van juf Kristel (3m op 2m); op de tegels. Aangezien de kleine 

oppervlakte wordt er aangeraden van het aantal lln hier te beperken. 

Er wordt (financiële) hulp gevraagd aan de ouderraad. 

-  Met de lln van het 5e leerjaar de straat op om te lopen en te fietsen. 

Moeilijkheid : afsluiten van straat, moeilijke controle (overlast naar buren) 

- 15 min per dag met de kinderen gaan stappen of lopen 

- Het gras (aan de sociale appartementen) mee gebruiken 

 

Advies : 

Voorlopig nog de noodoplossing hanteren. Ondertussen wordt de ‘stilte-zone’ 

aangelegd. En kan er over gegaan worden naar wie wil naar buiten om te 

spelen/stilte-zone en wie wil kan binnen blijven om spelletjes (uno, mikado,…) te 

spelen/te kleuren...De lln die binnen blijven worden gegroepeerd (in functie van 

toezicht). Tegen de paasvakantie zou het grasperk moeten afgemaakt zijn. Zo kan 

die in gebruik genomen worden na de paasvakantie. 

(het grasperk is eigendom van de school cfr. Christian) 

 

Dorien communiceert dit naar de ouders 

 

6. Stand van zaken afdak vestiging Akrenbos 133? 

De gemeente heeft op verschillende plaatsen prijs gevraagd en dit zou komen op 

een gemiddelde kostprijs van om en bij de €15000. Wat een zware kost is. 

Het idee is er om met recuperatiemateriaal van de tijdelijke zaal het afdak te maken. 

Het afdak zou er komen van zodra de zaal afgebroken wordt en wordt gedaan door 

de mannen van de gemeente. 

September is een haalbare deadline. 

 

7. Stand van zaken ‘kiss-and-ride’ zone vestiging Kerkhove 14 

Er is advies gevraagd aan gewest maar Christian en Gerda konden niet specifiek 

zeggen wat hun antwoord was.  

Christian stuurt ons eerstdaags een e-mail met meer info hieromtrent. 


