
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag schoolraad, 8 oktober 2020 

 

Aanwezig      Verontschuldigd 

 Jan De Wit 

 Karen Soomers 

 Martine Burin 

 Bart Verstraeten 

 juf Jolien Janssens 

 juf Ann Verschueren 

 Danny Rommelaere 

 Naomi Glibert 

 Lorraine Patry 

 Juf Jill 

 

 

1. Goedkeuring verslag 18/06/2020: verslag wordt unaniem goedgekeurd. 

 

2. Verslaggever  

 er wordt afgesproken dat de verslaggever aan het begin van elke vergadering wordt bepaald 

 Naomi wordt aangesteld als secretaris van de schoolraad 

 

3. Lestijden  

 Extra zorg: door Corona hebben de scholen extra zorg-lestijden (concreet: 4u extra voor zorg en 

aandachtsbegeleiding → aandachtsbegeleiding voor kleuters door juf Kim Warpy en juf Sara voor de 

lagere school) 

4. Personeel 

 Juf Jill is momenteel in zwangerschapsverlof + aanvullend ouderschapsverlof: wordt vervangen door juf 

Lesley 

 Juf Martje is in ziekenverlof (minstens tot de herfstvakantie): wordt vervangen door juf Dorien 

 

5. Covid vs. school  

 Onze school is voorlopig gespaard 

 Opgestart in code oranje en momenteel gehandhaafd (d.w.z. onder meer geen ouders op school tenzij 

strikt noodzakelijk) 



 Handen wassen blijft een opgave  

 Door Corona tweewekelijks zwemmen geïntroduceerd (geeft ruimte voor maximumfactuur) 

 Door Corona vervoer via ouders niet meer mogelijk: busvervoer voor verplaatsingen (bv. vanuit Ninde 

naar zwembad/bib) wordt gefinancierd door werkingsmiddelen van de school 

 

6. Gemeente nieuws 

 Extra zebrapad aan de schoolingang komt eraan, samen met straatschilderingen (zone 30) en Octopus 

palen → alles zit in een pakket qua financiering (subsidies) dat naar provincie moet: wachten op 

goedkeuring dus zal eerder in 2021 verwacht worden 

 Covid richtlijnen naschoolse opvang: opvang Veldonkstraat gesloten door Corona dus kinderen (vnl. uit 

Ninde) moeten nu naar de opvang in de Bonten Os in Baal (daar is meer capaciteit om bubbels te maken 

voor de verschillende scholen) → aantal bezorgdheden opgeworpen door ouders + tevens aangekaart 

door meester Jan bij de gemeente 

 

7. Nascholingsplan: als team prioriteiten gekozen nl. ZILL, zorg en nieuwe schoolvisie → van daaruit inzetten op 

professionalisering + cultuur van nascholing 

 ZILL: thematisch werken i.p.v. methodisch 

 Zorg: nieuwe zorgvisie geconcretiseerd door zorgteam (zorgwerking kaderen in nieuw zorgvademecum 

van het katholiek onderwijs) 

 Nieuwe schoolvisie: wordt uitgewerkt, tevens nieuwe naam en logo. Opstart op 21/10. 

 Onderwijskwaliteit-kader indachtig  

 

8. Schoolreglement: toevoeging van wettelijke vermeldingen 

 

9. Klassenraden: eind vorig jaar n.a.v. Covid gedaan, van kleuter (aangepaste versie) tot 6de → arbeidsintensief 

maar blijkt goed te werken: beslist om deels te behouden en mee opnemen in het rapport (aanpassing rapport 

is bovendien nog in volle ontwikkeling) 

 

10. Bouwplannen: poging om AGION nummer te verlengen (via Arcadia) en hiermee aantal zaken proberen te 

realiseren: 

 Verwarming: overschakelen naar aardgas 

 Nieuwe sanitaire blok voor de kleuters 

 Klaslokalen in orde brengen, o.m. nieuw meubilair 

 Keuken 

 Terrassen in De Klimboom 

 Daken van 2 containers herstellen 

 

11. Varia 

 Vanuit VAR wordt er aan elke school een pakket ter waarde van 100 euro toebedeeld (samenstelling vrij 

te kiezen) 

 Dokter Mobi: werkgroepen in de school zijn ermee bezig → traject uitschrijven en indienen in oktober 

2021 (m.o.o. nieuwe fietsenstalling) 

 Winterbar Mijnheer Pastoor: schoolspeelplaats in Ninde als mogelijke locatie? Alles onder voorbehoud 

van verdere ontwikkelingen qua Corona uiteraard 

 

 

Volgende vergadering: 11 februari 2021 

 

 



  


