
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VERSLAG SCHOOLRAAD 

donderdag 11 februari 2021 

 

Aanwezig      Verontschuldigd 

 Jan De Wit 

 Karen Soomers 

 Lorraine Patry 

 Bart Verstraeten 

 Danny Rommelaere 

 Martine Burin 

 juf Jill Van den Bergh 

 juf Jolien Janssens 

 juf Ann Verschueren 

 Naomi Glibert 

 

 

 

Agendapunten 

 

1. Verwelkoming  

 Verwelkoming door Jan De Wit 

 

2. Verslaggever schoolraad 11 februari 2021 

 Jolien Janssens 

 

3. Goedkeuring verslag 8 oktober 2020 

 Verslag 08/10/2020 wordt goedgekeurd. 



 

 

4. Covid-19 

 De school is voorlopig gespaard gebleven van besmettingen. 

 Er zijn wel al heel wat kinderen die in quarantaine moesten gaan. 

 Nieuwe maatregelen in de school: vaste zitplaatsen in de klas, 

middagmaal in de klas, zwemmen in bubbels en meer kleedkamers. 

 Derde graad: Kinderen hebben sinds kort een mondmasker in de 

boekentas.   

 De kinderen krijgen de vrijheid om een mondmasker te dragen op school.   

 De school blijft inzetten op ventileren en handen wassen. 

 

5. Telling 01/02/2021 

 Telling op 1 februari 2021: 105 kleuters en 194 leerlingen lagere school 

 Totaal: 299 leerlingen 

 Vorig schooljaar: 310 leerlingen (- 11 leerlingen) 

 

6. Begroting: school / ouderraad 

 Door COVID heeft de ouderraad niet veel kunnen organiseren, weinig 

inkomsten.  Ze willen wel nog graag de speelplaatsen opfrissen (terrasjes, 

speelplaats, klimrek) 

 Leuke en geslaagde initiatieven: zoektocht naar de bril van meester Jan, 

Take Away 

 Volgend schooljaar zal publiciteit zeer belangrijk zijn (bekendmaking 

nieuwe naam, groot feest, banners, enveloppen, turn T-shirt, …) 

 

7. Inspectie 

 Inspectie wil een ondersteunende rol innemen. 

 Digitaal bezoek mogelijk door inspectie (1 dag) tussen krokusvakantie en 

paasvakantie.  

 De school krijgt nadien feedback en kan met deze feedback aan de slag 

gaan.   

 De aanvragen zijn zeer groot, dus de school is niet zeker dat ze 

geselecteerd worden. 

 Directie heeft gekozen voor kwaliteitszorg en zorgvisie.   

 

8. Bezoek zesde leerjaar secundaire scholen Arcadia 

 De zesdeklassers zijn op maandag 8 februari enkele secundaire scholen 

van Arcadia gaan bezoeken in Aarschot.  Ze hebben in elke (leegstaande) 

school een rondleiding gekregen door de directie.   

 SJIB: online meeting na de krokusvakantie 

 De kinderen waren heel enthousiast, ze waren blij dat ze eens een 

secundaire school in het echt mochten bezoeken.  Voor veel kinderen was 

dit de allereerste keer.   



 Er is ook aandacht voor andere secundaire scholen.  De andere scholen in 

de buurt worden ook in de klas besproken.   

 Infobrochures van alle secundaire scholen worden mee naar huis gegeven.   

 Feedback ouder: Best eerst theoretische achtergrond in de klas geven.  Zo 

kunnen de kinderen gerichter kijken naar de scholen en de verschillende 

richtingen.   

 

9. Infrastructuur: agion-dossier/ aankopen/ herstellingen 2020 

 Nummer heeft een herbestemming gekregen en het nummer werd 

opnieuw ingediend bij Agion.  Dit nummer moet nog wel goedgekeurd 

worden door Agion. 

 Er is een nodenlijst opgelijst 

 Kleine deelprojecten: sanitair kleuters, riolering, verwarming, gymzaal 

renoveren, brandveiligheid, alarm, regenwaterputten, nieuwe speelplaats 

(low budget) 

 Aankopen/herstellingen: containers zijn hersteld, nieuw meubilair voor de 

kleuterrefter, digitaal bord, 11 Chromebooks, nieuw materiaal voor de 

turnzaal, lampen met noodverlichting, elektriciteitswerken,  afdak 

speelplaats is opgeknapt, nieuwe banners aangekocht  

 

10. Varia 

 Ordelijke, duidelijke en overzichtelijke schoolwebsite 

 Fietsexamen: donderdag 17 juni 2021  

 

Volgende vergadering:  

donderdag 17 juni 2021 om 19 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


