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SCHOOLRAAD 
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AGENDA: 

01        Goedkeuring vorig verslag 
02        Samenstelling van de schoolraad 
03        Richtprijzen/maximumfactuur  2020-2021 
04        Schoolreglement 2020-2021 
05        Nascholingsplan 2020-2021 
06        Vakantiedagen 2020-2021 
07        Werken op school 
08        COVID19 
09        Schoolraad mandaatperiode 2021-2025 
10        Varia 
11        Datums volgende schoolraden 

 

VERSLAG 

01        Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en ondertekend.  
 
02        Samenstelling schoolraad 

 
Jan Moens wordt nieuwe vertegenwoordiger voor de ouderen. 
Frederic Depypere zit niet meer in de oudergeleding.  
April nieuwe verkiezingen samenstelling schoolraad. Lokale gemeenschap vertegenwoordigers 
worden gekozen door de schoolraad.  
We hebben nu 4 vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Mogelijkheid is dat er 1 van de 4 
dan plaatsvervangend wordt. 
De samenstelling wordt ondertekend. 
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03        Richtprijzen/maximum factuur 2020-2021 

Er mag 5 euro meer gevraagd worden voor meerdaagse uitstappen. Andere prijzen blijven hetzelfde. 
Er zijn dus geen aanpassingen.  
 
04 Schoolreglement 2020-2021 

  
Gewijzigde schooluren worden vermeld. 
Drank tussendoor: geen fruitsap meer, enkel water of melk 
 
Leerplicht wijzigt: kinderen in 3e kleuter moeten min. 290 dagen aanwezig zijn. 
Bijdrageregeling: De kost voor meerdaagse uitstappen mag max 445 euro zijn voor de volledige duur 
van het lager onderwijs. 
 
Welzijnsbeleid: wie is preventie-adviseur, wat doet school rond veilig verkeer, gebruik van medicatie.  
 
Privacy: enkel nog overdracht gegevens die “onderwijsloopbaan” zijn (ivm studievoortgang), niet 
meer bv over persoonlijk welbevinden.  
 
Het schoolreglement wordt goedgekeurd en ondertekend. 
 
05 Nascholingsplan 2020-2021 

 
Leerplan wordt verder geïmplementeerd. Rapport wordt aangepast (maandrapport, eindrapport). 
Speelplaats aanpassen: samenwerking met OCO en schoolbestuur 
 
Pedagogische studiedagen: Speelplaats en rapport 
 
Het schoolreglement wordt goedgekeurd en ondertekend. 
 
06 Vakantiedagen 2020-2021 

 
Plaatselijke verlofdag: ma 5 oktober 2020 en maandag 22 maart 2021 (na schoolfeest) 
Pedagogische werkdag: 25 november 2020 en 30 april 2021 
Zomervakantie: school t.e.m. woensdagmiddag (tem laatste dag) 
 
Het document met de vakantiedagen wordt ondertekend. 
 
07 Werken op school 

 
Alle verlichting in gangen en klassen zijn vernieuwd aangepast naar LED = 2/3 besparing op 
verlichtingskost. 
Overal werden nu thermostatische kranen geplaatst. 
Onlangs werden op het dag van het kleuterafdeling zonnepanelen geplaatst 
Vorig jaar werden ook een deel van de ramen vernieuwd. 
Daarnaast zijn er heel wat extra kosten gemaakt om te kunnen voldoen aan de corona maatregelen 
Schaduwdoeken : er is beslist om geen doeken te plaatsen omdat de kostprijs te hoog is. Wel worden 
er extra bomen en groen geplaatst om schaduw te creëren. Dit wordt uitgevoerd in oktober 2020. 
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Toekomst : 
Kinderopvang: Het registratiesysteem zal geupdate worden zodanig dat de administratie dan digitaal 
verloopt. 
Administratie automatiseren 
 
08 COVID19 

 
School start op 1 september in code geel 
Geen bubbels meer op de speelplaats 
Afstand, handhygiëne, mondmasker 
Mondmaskerplicht aan de schoolpoort 
 
Kinderopvang kan terug opstarten, opletten ivm maximum aantal kinderen 
 
Activiteiten oudercomité afhankelijk van kleurencode 
 
Frans Schedin zorgde voor extra mobiele wasbekkens (handhygiëne).  
In jongenstoiletten werden nieuwe wasbakken geïnstalleerd.  
 
Bij ziek kind : dan beslist beslissing CLB welke actie er genomen moeten worden en wie er in 
qaurantaine moet (nog in afwachting van juiste regels) 
Bij besmetting: klas in quarantaine 
Vermoeden van besmetting: nog niet duidelijk of klas in quarantaine moet. 
 
09 Schoolraad mandaatperiode 2021-2025 

 
Op 1 april 2021 start er een nieuwe mandaatperiode. 
 
Geleding ouders en personeel:  
De school moet ouders en personeel de kans geven om zich kandidaat te stellen. De school gaat 
hiervoor een brief ronddelen aan de ouders en personeel. Ze kunnen hun kandidatuur indienen voor 
24 maart 2021 
Als er meer dan 3 kandidaten zijn moet er door het schoolbestuur een verkiezing georganiseerd op 
27 maart 2021. 
 
Geleding van de lokale gemeenschap : 
Zij  worden door de leden van de (nieuwe) schoolraad gekozen. 
 
Op de eerste volgende vergadering moet er een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen worden en 
moet de bijlage van het huishoudelijk reglement aangepast worden. 
Het huishoudelijk reglement mag hetzelfde blijven, maar kan ook aangepast worden. 
Dit moet opnieuw getekend worden voor de nieuwe mandaatperiode 
 
10 Varia 
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11 Datum volgende vergadering 

 
Dinsdag 2 februari 19u30: cijfers aantal leerlingen, covid 
 
Dinsdag 30 maart 19u30: nieuwe mandatenperiode, verkiezing lokale gemeenschap 
 
Dinsdag 1 juni 19u30: (schoolorganisatie, vakantiedagen, schoolreglement) 
 
 
 
Bijlagen: 

01 20200825 Verslag schoolraad 10 maart 2020-getekend.pdf 
02 20200825 Samenstelling van de schoolraad 2017-2021 – aanpassing – getekend.pdf 
03 20200825 Richtprijzen 2020-2021.pdf 
04 20200825 Schoolreglement 2020-2021 - getekend.pdf 
05 20200825 Nascholingsplan 2020-2021-getekend.pdf 
06 20200825 Vakantiedagen 2020-2021-getekend.pdf 
 
 

Benoit Bruno 

Voorzitter 


