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VERSLAG VERGADERING 

SCHOOLRAAD 

GESUBSIDIEERDE 

VRIJE BASISSCHOOL 

 
Datum: 30 maart 2021 Schooljaar: 2020-2021  

 

Aanwezig: Bruno Benoit, Frédéric Depypere, Piet Lerouge 

Jan Moens, Wouter Depuydt, Sofie Prat  

Eveline Naessens, Sofie Lareu, Leila Sampers 

Frederic Callens, 

Stefanie Duyvejonck 

 

Afwezig:  

 

Verontschuldigd: Jan Stevens 

 

Verslaggever: Frédéric Depypere 

 

 

AGENDA: 

01        Goedkeuring vorig verslag 
02        Verwelkoming nieuwe leden 
03        Leden van de lokale gemeenschap 
04        Verkiezing voorzitter en secretaris 
05        Huishoudelijk reglement 
06        Samenstelling schoolraad 
07        Varia 
08        Datum volgende vergadering 
 
 

 

VERSLAG 

01        Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
02        Verwelkoming nieuwe leden 

 
Voor de personeelsgeleding hebben de volgende personen zich kandidaat gesteld : 

• Eveline Naessens  

• Sofie Lareu 

• Leila Sampers 
Aangezien er maar 3 kandidaten waren, was het niet nodig om een verkiezing te houden.  
Welkom aan Leila! 
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Voor de oudergeleding hebben de volgende personen zich kandidaat gesteld : 

• Wouter Depuydt 

• Jan Moens 

• Sofie Prat 
Ook hier waren er maar 3 kandidaten en was het niet nodig om verkiezingen te houden.  
Welkom Sofie! 
 
03 Leden van de lokale gemeenschap 

 
De personeels- en oudergeleding hebben samen beslist dat de personen die de vorige 
mandaatsperiode aangesteld waren terug de lokale gemeenschap mogen vertegenwoordigen. 
Deze vraag werd gesteld aan Jan Stevens, Bruno Benoit, Piet Lerouge en Frédéric Depypere ofdat zij 
nog de lokale gemeenschap willen vertegenwoordigen en ze hebben hier allen positief op 
geantwoord. 
De burgemeester wordt gecontacteerd door voorzitter Bruno, om op basis van dat gesprek een finale 
keuze van effectieven te maken. 
 
Update 08-05-21 : 
Naar aanleiding van het gesprek met Jan Stevens en communicatie met de leden van de personeels- 
en ouder geleding werd er beslist om de volgende personen aan te stellen voor de lokale 
gemeenschap : 

• Frédéric Depypere 

• Piet Lerouge 

• Bruno Benoit 

• Jan stevens (vervangend)  
Jan Stevens stemt toe om zijn plaats af te staan aan Frédéric zodat op deze manier Frédéric kan 
aangesteld worden als voorzitter 
Graag zou Jan nog steeds de verslagen van de schoolraad vergaderingen ontvangen om zo op de 
hoogte te blijven. 
 
  
04 Verkiezing  voorzitter en secretaris 

 
Voorzitter : 
Bruno Benoit stelt zich niet meer opnieuw kandidaat. Frédéric Depypere wil de rol op zich nemen 
indien hij effectief is.  
Update 08-05-21 : 
Naar aanleiding van het gesprek met Jan Stevens en communicatie met de leden van de personeels- 
en ouder geleding werd er beslist dat Frédéric Depypere de nieuwe voorzitter wordt. 
Proficiat Frédéric. 
 
Secretaris : 
Sofie Prat 
Veel succes Sofie 
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05 Huishoudelijk reglement 

 
Het huishoudelijk reglement werd besproken. T.o.v. de vorige versie werden slechts een beperkt 
aantal wijzigingen aangebracht. 
 
Het huishoudelijk reglement wordt door de aanwezigen ondertekend. 
 
06 Samenstelling schoolraad 

 
De wijzigingen worden in het document aangepast en wordt vervolgens door de aanwezigen 
ondertekend. 
 
07 Varia 

 
Rode Kruis EHBO lessen zullen dit schooljaar niet aan de zesdes kunnen worden gegeven:  
Rode Kruis Vlaanderen schorst alle lessen tot september.  
 
08 Datum volgende vergadering 

 
di 1 juni 2021 om 19.30 
di 8 februari 2022 
 
 
Bijlagen: 

01 210521 Verslag schoolraad 02 februari 2021 – getekend.pdf 
05 210521 Huishoudelijk reglement 2021-2025 – getekend.pdf  
06 210521 Samenstelling van de schoolraad 2021-2025 – getekend.pdf  
 
 

Benoit Bruno 

Voorzitter 

 


