
Lang zullen we lezen! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Verslag schoolraad, donderdag, 19 december 2019. 

 

Aanwezigen 

- Jan De Wit 

- Lorraine Patry 

- Danny Rommelaere 

- Karen Soomers 

- Martine Burin 

- Naomi Glibert 

- juf Jill Van den Bergh 

- juf Jolien Janssens 

- juf Ann Verschueren 

 

 

Verwelkoming 

 

Goedkeuring verslag 

- Het verslag werd goedgekeurd. 

 

Geledingen in de schoolraad 

- vanuit het schoolbestuur: Lorraine Patry 

- vanuit de school: juf Jill, juf Jolien, juf Ann 

- vanuit de ouderraad: Martine Burin, Naomi Glibert en Karen Somers 



- vanuit de lokale gemeenschap: Danny Rommelaere 

- de geleding vanuit de lokale gemeenschap moet/mag nog worden aangevuld 

- er mogen max 3 kandidaten zijn per geleding 

- wie zou deze geleding kunnen versterken? Leuk zou zijn als er ook iemand vanuit 

Ninde zou bij zijn 

- voorstel: An Salaets en Ingrid Luykcx (Karen en juf Ann polsen eens bij deze 

personen) 

 

Kandidaat voorzitter schoolraad 

- Karen is de enige kandidaat en wordt unaniem verkozen, en dit retroactief met 

ingang van 1 september 2019. Proficiat Karen! 

 

Huishoudelijk regelement 

- Jan en Naomi gaan dit opnieuw bekijken en bespreken 

- huishoudelijk regelement zit in finale fase 

 

Arcadia 

- de scholengemeenschap de ‘Driepas’ stopt op het einde van dit schooljaar 

- alle 9 basisscholen van Arcadia worden 1 scholengemeenschap op 30 juni 2020 

- er moet een nieuwe naam gezocht worden voor deze scholengemeenschap 

- de leden van de schoolraad bevestigen dat ze geen bezwaar hebben tegen het 

vormen van een nieuwe scholengemeenschap binnen de schoolraad en bekrachtigen 

zover als nodig de (eerdere) beslissing in die zin. 

 

Algemene update van de school 

- jaarthema ‘Lang zullen we lezen’ 

* het bevordert de leesmotivatie 

* een heel dankbaar thema 



 

- er zijn nu 294 leerlingen op onze school 

- ambten: meer nieuws na de telling van 1 februari 2020 

- droom van Jan 

 * alle leerkrachten en leerlingen uit de containerklassen halen 

 * oude secretariaat opruimen voor logo, ondersteuners, … 

 * vroegere directielokaal: 

  - materiaal van de zorgklas verplaatsen naar secretariaat 

  - juf Liliane verhuist naar vroeger computerlokaal 

  - vroeger directielokaal inrichten als klaslokaal; hiervoor moet er 1 

raam opgeofferd worden en digibord geplaatst worden; deze vraag werd al gesteld 

aan de ouderraad 

  - klas van juf Ilse verhuist naar vroeger directielokaal 

  - juf Jolien verhuist naar de klas van juf Ilse 

 

- gymlessen & zwemmen 

 * zwemmen gebeurd nu wekelijks 

 * graag gaan naar om de 2 weken 

 * dit heeft impact op maximumfactuur; nog weinig ruimte voor uitstappen, … 

 * juf Nancy en meester Brecht werken een voorstel uit 

 * opmerking: in gesprek gaan met de burgemeester over de prijs van een 

zwembeurt 

 

Rock Werchter 

- de plaats van de Vbs Tremelo was ingenomen 

- Karen en Jan zijn onze plaats gaan opeisen 

- school kreeg 3 voorstellen: tap crew-corner, togenwissel of camping hive 

 * er werd gekozen voor togenwissel 



 

 

 

Bouwfonds 

- bouwplannen liggen stil omdat er geen zicht is op financiële situatie 

- bouwprojecten gaan even aan de kant voor dringendere prioriteiten zoals 

verwarming overschakelen op gas, eventueel voorziening van toiletten voor de 

kleuters in de hoofdschool 

 

Wettelijke documenten 

- professionaliseringsplan opstellen 

- begroting moet opgemaakt worden 

 

Nieuwe datum 

- donderdag, 19 maart om 19 uur 


