
 
 

Schoolraad  9 juni 2020 

Aanwezig:  
 

 Voorzitter: Gino Van Muylem  

 personeelsgeleding: Yves De Cooman; Maaike Van Liefferinge; 
Sofie Cosijns  

 Oudergeleding: Phillip Devos ;Geert Schoon; Lieve Schoon 

 Leden van de lokale gemeenschap: Lieven Blaton, Ignace 

Scheirlick 

 Directie: Hilde Merckx 

Verontschuldigd: 

Gino Van Muylem; Lieven Blaton 

 

Verslag 

Agendapunten:  

 

• Goedkeuring vorig verslag 

• Coronatijdperk 

o Hoe verliep opstart?  

▪ reacties vanuit de oudergeleding:  

• deelden enkele reacties van ouders mee 

betreffende de herstart van alle klassen. Het 

schoolteam verklaarde hun beslissing hierin en 

neemt nota van de opmerkingen. Omwille van 

de korte tijdspanne werden alle mogelijke 

acties gerealiseerd. 



• communicatie verliep moeizaam (dit door de 

steeds wisselende situatie; steeds wachten op 

advies van de veiligheidsraad) 

• idee: -> adres: 

schoolraad.ophasselt@telenet.be opnieuw 

lanceren. Dit staat vermeld op de 

schoolwebsite maar is nog niet bij alle ouders 

bekend. 

• accommodatie rond de school gebruiken? 

Veld? Voetbalkantine? De Garve? Gebruik van 

wijk als extra speelplaats?  

• Vooral de oudere groepen (L5 en L6) hiervan 

laten gebruik maken.  

• Pluim voor het pre-teaching van de 

leerkrachten uit het lager onderwijs! 

• Pluim voor de vooruitgestreefde ICT-

mogelijkheden die door de school uitgeleend 

werden aan de kansarme gezinnen. 

• Vraag naar zomerschool? Er zullen extra taken 

doorgegeven worden aan de kinderen die nog 

extra oefeningen nodig hebben. Kinderen die 

de leerstof nog niet voldoende kennen worden 

na de lesuren of in de zorg bijgewerkt. Alle 

lagere klassen zitten volledig op schema met 

hun reken- en taallessen. Er werd tijdens het 

pre-teachen hard gewerkt om alle essentiële 

leerstofonderdelen bij de kinderen aan te 

leren. 

• Vraag naar proclamatie? eventueel iets kleins 

einde schooljaar --> er kan steeds beroep 

gedaan worden op hulp van de 

vriendenvereniging. 

mailto:schoolraad.ophasselt@telenet.be


▪ reacties vanuit de leerkrachten: 

• nood aan meer wasbakken (dit wordt door de 

oudergeleding bekeken) 

• nadenken over de mogelijkheden mocht zich 

dit opnieuw voordoen: draaiboek 'corona' is 

reeds verschillende keren gewijzigd en zal voor 

volgend schooljaar opnieuw herwerkt moeten 

worden? 

--> Kerngroep (Yves, Carine en Hilde) buigen 

zich hierover. 

• Wijziging van de schooluren: 

o Middagspeeltijd wordt met een kwartier ingekort 

o De school eindigt een kwartier vroeger 

o Naschoolse opvang blijft dezelfde: tot 18.00 uur. 

o Zie bijlage uurrooster 

o Opmerking: zwemtijd? --> zwemtijd en vervoer 

vervroegen zodat er meer tijd aan de zwemlessen kan 

besteed worden. 

• instaplestijden 

o 82 kleuters (4 instaplestijden extra na hemelvaart) 

o 138 lagere school 

o Aantal lestijden:  

▪ 177 lestijden;  

▪ 8 ses lestijden lager  

▪ Godsdienst lagere school 14 lestijden 

▪ Totaal 199 lestijden lager 

▪ ICT 4/36 lestijden 

▪ Zorg 18/36 zorg 

▪ Kleuter: 103 lestijden 

▪ SES kleuters 3 

▪ Totaal kleuters: 106 lestijden 

 

o Preventie (3/36) wordt opgenomen door Wim De vuyst  



Handtekeningen ter goedkeuring van de leden van de 

schoolraad: 

 

Voorzitter:  

Gino Van muylem 

 

Secretaris:  

Lieve Schoon 

 

personeelsleden:  

Yves De Cooman  

 

Maaike Van Liefferinge  

 

Sofie Cosijns 

 

 

 

lokale gemeenschap:  

Ignace Scheirlinck 

 

Lieven Blaton 

 

 

Gino Van Muylem 

 

Oudervertegenwoordiging:  

Lieve Schoon 

 

Philippe De Vos 

 

Geert Schoon 

 

 


