
VZW SINT FRANCISCUSSCHOLEN  

Schoolraad Ophasselt 

 

Schoolraad van woensdag 23 september 2020 

Aanwezig : Gino Van Muylem, Ignace Scheirlinck (lokale leefgemeenschap), Geert Schoon, Philip 

Devos (ouders), Sofie Cosijns, Yves De Cooman (leerkrachten) 

Verontschuldigd : Lieve Schoon, Maaike Van Liefferinge en Lieven Blaton 

Schooldirectie : Hilde Merckx 

Niet verontschuldigd : - 

Het quorum in elk segment is bereikt 

1. Jaarlijkse statutaire herverkiezing leden lokale leefgemeenschap 

In overeenstemming met de statuten worden de drie afgevaardigden van de lokale 

leefgemeenschap gekozen. De heren Van Muylem en Scheirlinck stellen door hun aanwezigheid 

hun kandidatuur voor herverkiezing. De heer Blaton is afwezig maar stelt via telefoon zijn 

kandidatuur tot herverkiezing. Hij bepaalt hierbij dat hij zijn mandaat onherroepelijk beëindigt op 

het einde van het lopende schooljaar. 

Alle drie kandidaten worden herverkozen. 

2. Samenstelling schoolraad – vertegenwoordigers ouders. 

De heer Philip De Vos wordt op het einde van het schooljaar statutair ontlast van zijn mandaat. De 

lokale schooldirectie moet ten laatste in februari 2021 oproepen bij de ouders tot kandidaturen om 

hem te vervangen. De oproepingsperiode voor het indienen van kandidaturen moet minimaal 1 

maand duren. Indien slechts 1 kandidaat zich aanmeldt wordt deze automatisch verkozen. Zijn er 

meerdere, dan moet de schooldirectie verkiezingen organiseren. 

 

3. Goedkeuren vorig verslag 

Planning en organisatie :  

 infoavond sociale media in de Garve : ok 

 Infoavond op school digitaal : goed verlopen 

Leerlingenaantal : het aantal leerlingen in het verslag ligt 1 eenheid hoger dan het aantal op 1 

februari 2020 

Coronamaatregelen : 



 Op verzoek van de ouders werd het allemaal opnieuw samen spelen herzien en omgezet in 

bubbels 

 Geen ouders meer op speelplaats wordt goed opgevolgd 

 Flows bij start en einde van de schooltijd werden eveneens aangepast na evaluatie 

 

 

Zwembeurten : het systeem werd aangepast naar een cyclus van 8 opeenvolgende weken 

zwemmen door eenzelfde groep. 

Bouwplannen : de bouwplannen werden voorgesteld door directeur Merckx aan de directie in 

Grotenberge maar tot op heden nog geen respons – de plannen werden ook door de directeur 

besproken met de plaatselijke leerkrachten. 

 

Hygiene en sanitair  : ten gevolge van de coronamaatregelen werden extra wasbakken voorzien 

op de speelplaats. 

 

Na deze vragen werd het verslag goedgekeurd. 

 

4. Werkingsprocedure Schoolraad 

De schoolraad is een onafhankelijk orgaan dat samengesteld is uit drie geledingen : de ouders, de 

leerkrachten en de lokale leefgemeenschap. Om de onafhankelijkheid te waarborgen wordt de 

schoolraad georganiseerd door de leden van de schoolraad en is het de voorzitter die de agenda 

bepaalt, dit in samenwerking met de lokale schooldirectie. 

De lokale schooldirectie is steeds aanwezig op de vergaderingen om toelichting te verschaffen op de 

vragen van de schoolraad, maar heeft geen stemrecht.  

De lokale schooldirectie zorgt voor publicatie van de verslagen van de schoolraad ad valvas of op de 

website van de school. 

5. Aantal leerlingen bij de opstart en samenstelling van de klassen 

Op vandaag zijn er 70 kleuters en 145 leerlingen in het lagere. De vastgestelde maximumcapaciteit 

werd in het verleden vastgesteld op 220 met uitbreidingsmogelijkheden (kansarmen max 8 , broers 

en zussen,..) tot 240. 

De schoolraad stelt vast dat er een hoog aantal leerlingen is in sommige klassen en vraagt de directie 

naar de specifieke werking in grote groepen. 

 

6. Bouwdossier 

Geen nieuwe elementen in het dossier bekend 

 

 

7. De nieuwe scholengemeenschap 

Door toevoeging van enkele scholen uit het Herzeelse is een nieuwe structuur van de 

Scholengemeenschap ontstaan. De leden van de schoolraad hebben het nieuwe organogram 

ontvangen. 

8. Zwembeurten 



het systeem werd aangepast naar een cyclus van 8 opeenvolgende weken zwemmen door eenzelfde 

groep. De leden van de schoolraad kregen een schematische voorstelling van de nieuwe manier van 

werken 

9. Jaarthema “LANG ZULLEN WE LEZEN” 

In elke klas behalve de kleuterklassen en het eerste leerjaar (voorlezen) wordt iedere dag een 

kwartier vrijgemaakt om de leerlingen te laten lezen. De nieuwe leesmobiel komt hierbij goed van 

pas. De Schoolraad feliciteert de school met dit prachtig initiatief. 

 

Varia 1 (Philip) 

De sportweek kan niet meer door gaan in Zottegem, maar wel in de Gavers. De helft van de 

meerkost wordt gedragen door de vriendenvereniging. 

Varia 2 (Philip) 

Door een storm is een tijdelijke tent die als klasruimte werd gebruikt. KBC verzekering wil niet tussen 

komen. Gino informeert rechtstreeks bij KBC-directeur (en er is geen tussenkomst mogelijk). Vraag 

wordt gesteld, om te zien of Leesmobiel wel degelijk verzekerd is in de brandverzekering. 

Varia 3 (Philip) 

Parkeren : er ontstaat een parkeerprobleem aan de laagste poort bij het ‘s avonds ophalen van de 

kinderen. De Directie zoekt een oplossing. 

De volgende meetings zijn op  

 18 november om 20u 

 10 februari 2021 

 9 juni 2021 

 


