
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag schoolraad, donderdag 18 juni 2020 

 

Aanwezig      Verontschuldigd 

 Jan De Wit 

 Lorraine Patry 

 Karen Soomers 

 Martine Burin 

 Bart Verstraeten 

 juf Jill Van den Bergh 

 juf Jolien Janssens 

 juf Ann Verschueren 

 Naomi Glibert 

 

 

 

1. Goedkeuring verslag: verslag werd unaniem goedgekeurd. 

2. Huishoudelijk regelement: goedkeuring finaal document door Jan, Naomi, Karen – goedkeuring door leden 

schoolraad: volgende vergadering. 

3. Arcadia: de naam van de nieuwe scholengemeenschap werd gestemd op ‘Arcadia basis’ – deze start op 

30/06/2020 

4. Rock Werchter: gemiste inkomens van +/- 12.000 € - organisatie door dezelfde werkgroep in 2021. 

5. Lestijden schooljaar ’20-’21:  

a. bijlagen ontvangen op vorige SR. 

b. Goedkeuring door leden schoolraad. 

6. Planning schooljaar ’20-’21:  

a. Kloostergebouw meer integreren in de school. 

b. Handhygiëne: zeep dispensers beschikbaar in alle klassen – Alco-gel in de keuken en de toiletten. 

c. Tijdens de Corona sluiting werd de Klimboom helemaal opgeruimd en is er plaats gemaakt voor het 1e 

en 2e leerjaar. 

Ouderraad heeft stockage ruimte gekregen in de (oude) containerklas 

d. De ingang zal verplaatst worden naar de achterkant en behouden in september. 

Gevolg: zebrapad moet verlegd worden: OK gemeente 

Er komt een octopus-paal: OK gemeente (via Bart) 

Er komen 2 ‘Victor Veilig’ mannetjes 



e. ZILL en zorg (met ondersteuning) worden prioriteit 

f. Nieuwe visie schooljaar 20-21:  

i. 5 waarden waar de school voor staat 

ii. Gebaseerd op OKB van Katholiek Onderwijs 

iii. Uitvloeiing nieuwe naam VBS 

 

7. Evaluatie Covid-19 periode: 

Communicatie naar ouders is vlot en duidelijk verlopen. 

Leerkrachten hebben snel kunnen switchen. 

Zware periode door hygiëne maatregelen (veelvuldig handen wassen vraagt veel tijd). 

De school was blij met de volledige heropstart. 

De leerkrachten hadden het gevoel dat ze toch nog veel zaken hebben kunnen rechttrekken. 

 

8. Info klassenraden 

Jan licht de eindevaluatie schooljaar ’19-’20 toe. Deze gebeurde d.m.v. klassenraden die georganiseerd 

werden voor elke klas / elk kind. 

Klassenraden werden besproken o.l.v. zorgcoördinator Juf Sarah, Directie Jan en de betrokken klas-

leerkrachten. 

Evaluatie over het document / de werking in september. 
 

 

 

Volgende vergadering: donderdag 8 oktober 2020 – 19u00 


