
Verslag schoolraad 3 juni 2019 

Aanwezig:  oudergeleding: Els, Nathalie, Katrien / School: Els, Christel, Leen 

  Lokale gemeenschap: Sabrina, Martien / Schepen van Onderwijs: Cindy 

  Directie: Laetitia  

1. Goedkeuring vorig verslag: geen opmerkingen -> goedgekeurd  

2. Lestijden 2019-2020 (zie bijlage)       

 Kleuter:  van elke leeftijdsgroep 2 klassen    

   de 2e peuterklas start later 

Lager:  de drie klassen van het 2e lj gaan naar 2 klassen in het 3e lj

   -> de juffen en zorgteam maken 2 totaal nieuwe klasgroepen 

   op basis van verschillende criteria 

  de drie klassen van het 5e lj blijven 3 klassen in het 6e lj 

Schoolraad geeft een positief advies! 

Jongste kleuters: vanaf 01/09/2019 meteen in de 1e kk i.p.v. het eerste 

 trimester te starten in de pk      

 -> wel met extra ondersteuning van de kinderverzorgsters 

Openklasdag voor het het kleuterteam, dit vervangt de infoavond in 

 september. Deze zou doorgaan op 29/8/2019 tussen 14u en 19u, zo krijgt 

 iedereen de kans om kennis te maken en info te vragen indien nodig. Er 

 wordt een schriftelijke neerslag voorzien van het algemeen gedeelte dat 

 we anders brengen op de infoavond. 

Schoolraad geeft een positief advies! 

3. Decreet leerlingenbegeleiding       

 zie bijlage in mail        

 extra aandacht voor de context van de school 

Schoolraad geeft een positief advies! 

4. Nieuwbouw Akrenbos        

 zie bijlage         

 schoolteam koos voor de best mogelijke optie    

 optie 3: op de nieuwe site komen alle kleuterklassen en de klassen van het 

 1e lj, op die manier verliezen we maar +/- 18 LT 

 

Schoolraad geeft een positief advies! 

 

5. Aanvangsbegeleiding: begeleiding van nieuwe leerkrachten op onze school 

 zie bijlage 

Marleen, de dirco van de scholengemeenschap is kandidaat  

 Voor onze school zijn er 5 LT aanvangsbegeleiding   



 We kiezen ervoor om 2 LT aan Marleen te geven en 3 LT binnen de school 

 te houden  

Schoolraad geeft een positief advies! 

6. Stijging prijzen warme maaltijden en soep 

Warme maaltijd van 3 euro naar 3euro50 

Soep van 40 cent naar 50 cent 

De voorbije 5 jaar was er nooit een prijsstijging, de traiteur voert ook een 

 stijging door dus moeten we volgen. 

Schoolraad geeft een positief advies! 

7. Vakantieregeling: zie blad 

Halloweenavond 25 oktober 

Schoolraad geeft een positief advies! 

8. Laatste schooldag: we eindigen om 12 (niet om 12u20) vanaf 12u15 kunnen 

kinderen dan naar Sterretje       

  

Schoolraad geeft een positief advies! 

 

9. Veiligheid rond de school 

Laatsleden was er een voorval van agressie op de kiss & ride zone 

In september komt er een veiligheidscampagne 

In juni 2019 komt de politie nog een 6 tal dagen patrouilleren aan de 

schoolpoort 

Als leden van de schoolraad hebben we een voorbeeldfunctie, dus we doen 

geen melding van flitsers e.d. op sociale media! 

 

10. Gezondheidscoördinator        

 Logo Zenneland: ondersteunen van projecten    

 vb.: fit in je hoofd / wij blazen bellen, geen rook / gezonde voeding / …… 

Ouderraad wil hier mee ondersteunen: vrachtwagen die naar school komt 

rond brandveiligheid -> deze optie wordt bekeken en gereserveerd voor 

volgend schooljaar 

11. Ter info:           

 5/9/2019: komt de delegatie van Guinee aan 

8/9/2019: culinaire wandeling 

Ze verblijven hier 14 dagen en zullen ook de school bezoeken en wat 

rondkijken  


