
Schoolraad van woensdag 9 februari 2022 

Aanwezig: Philippe Devos, Hilde Merckx, Sigrid Van Helleputte, Sarah Poisson, Katinka Eeckhout, 

Pieter Ongenaed, Geert Schoon, Ira Coessens 

Verontschuldigd: Karolien Van Hecke 
 

 
1. Goedkeuring verslag 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

Opmerking: de verslagen van de vorige vergaderingen moeten nog op de website geplaatst worden 

en de leden van de schoolraad dienen nog aangepast te worden op de website. 

 

 
2. Schoolorganisatie: 

Wijzigingen in de structuur van het schoolbestuur binnen de scholengroep: 
 

- Velzeke: Ann van Hove 

- Sint-Lievens-Houtem: Inge De Cock 

- Steenhuize: Sofie Van den Borre 
 

 
3. Teldag 

Op 1 februari 2022: 

Kleuter: 69 kleuters (tegenover 77 vorige teldag) 

Lager: 139 leerlingen (tegenover 143 vorige teldag) 

Er gaan dit schooljaar nog 4 kleuters instappen maar die tellen niet meer mee, gaat pas volgend jaar 

meetellen 

 

 
4. Personeelsbeleid + ondersteuningsnetwerk 

Ondersteuningsnetwerk 
 

Sarah Reyns komt naar onze school om enkele kinderen in verschillende klassen te begeleiden, werkt 

mee het communicatiebeleid uit voor anderstaligen. Beleid voor anderstaligen zal via pictogrammen 

zijn die ook gebruikt zullen worden in de agenda om info mee te delen aan de ouders, is in opstart en 

ontwikkeling. 

Personeelsbeleid: 
 

- Er zijn momenteel 2 leerkrachten die zwanger zijn en vervangen zullen moeten worden: Juf 

Lisa en Juf Jolien Vermassen 



o Juf Jolien Vermassen kan eventueel vervangen worden door juf Jolien De Vuyst; 

eventueel juf Maaike die terugkomt, weten we volgende week. Anders zal juf Ina die 

uren opnemen en dan moet er nog iemand gevonden worden die nog 11 lestijden in 

kan vullen 

 Juf Lisa geeft verkeer en vervanging van meester Yves op de uren dat hij ict 

geeft. Donderdag dus tweede leerjaar en de rest van de uren verkeer in de 

andere klassen. 

 

 
5. Coronabesmettingen van de voorbije maand in onze school 

Veel besmettingen onder kinderen en leerkrachten. 

Het eerste leerjaar moest net niet in de noodremprocedure daar de regels na het weekend 

versoepeld werden. 

 

 
6. Gebouwen: onderhandelingen huursubsidie 

In januari werd er samengezeten met firma Alheembouw om de huursubsidie te bespreken. 

De financiële kant werd besproken. Het bedrijf maakt nu de berekening en neemt eind februari 

opnieuw contact op. 

De tijd om het dossier in te dienen bij de bevoegde instantie werd verlengd. Er is nog tijd tot eind 

2022. 

Het bouwdossier is vooral belangrijk omdat de grote klasgroepen nieuwe leerlingen afschrikken maar 

de ruimte is niet voorhanden om de klasgroepen kleiner te maken. 

7. LOP: Capaciteitsbepaling en inschrijvingsdecreet 

Lokaal overlegplatform Geraardsbergen en Ninove. 

De school moet zich houden aan een inschrijvingsdecreet waarin voorwaarden en afspraken 

opgenomen werden. 

Bij de berekening van het maximaal aantal inschrijvingen wordt er rekening gehouden met indicator 

of niet-indicator leerlingen. 

De capaciteit van de school wordt bepaald op basis van het aantal vierkante meter er beschikbaar is 

per klas en dan is er een barema dat bepaalt hoeveel kinderen er dan maximum ingeschreven 

kunnen worden. 

De capaciteit van ’t Schoolke werd vastgesteld op 240 leerlingen: 80 kleuter en 160 voor het lager 

We hebben een streefpercentage van 40 indicatorleerlingen en 60 niet-indicator. 

Momenteel is het derde leerjaar een druk bezet leerjaar, daar kunnen eigenlijk geen leerlingen meer 

bij. 

De visie van de school en het schoolbestuur is dat iedereen de kans moet krijgen om lokaal naar 

school te gaan. 



Teneinde de leerlingen goede kwaliteit te bieden worden de klassen waar nodig opgesplitst in 

2 groepen. 

Wanneer er klassen bijgebouwd worden, dan zou de capaciteit kunnen stijgen. Maar het is eerder 

opportuun om met het schoolbestuur de afspraak te maken om de huidige capaciteit te behouden 

zodat de visie van de school behouden kan blijven. Daarbij houden we ook rekening met het feit dat 

de containerklassen op termijn verwijderd zullen moeten worden. 

Als oplossing voor het plaatsgebrek wordt de leegstaande naastgelegen Pastorij aangehaald. Daar 

dit gebouw veel renovatie vraagt om de veiligheid van de kinderen te garanderen wordt deze 

optie niet verder bekeken. 

Kijkmoment: 28/01/22 

Er werd op 28 januari een kijkmoment georganiseerd voor nieuwe peuters en kleuters. Er was ook 

een geïnteresseerde voor het lager. 

Er was een heel mooie opkomst. Er werd gevraagd om vooraf in te schrijven maar er kwamen tevens 

nog een aantal gezinnen zonder inschrijving. 

De opkomst was eigenlijk te groot voor de begeleiding die voorzien was (3 zieke leerkrachten). 

Op toekomstige kijkdagen zullen meerdere personeelsleden de info met rondleiding geven.  

Door het wegvallen van de geboortelijsten die vroeger doorgegeven werden vanuit het stadsbestuur 

wordt er nu gebruik gemaakt van facebook, flyers en flyers bij onthaalouders om nieuwe kinderen 

aan te spreken. 

Er wordt gesuggereerd om de kijkdagen ook aan te kondigen via Hoplr. 

8. Middagmalen + belegde broodjes 

Er kwamen de laatste periode vaak klachten binnen over kinderen die niet, of niet voldoende 

gegeten hebben. 

De directie volgde het de laatste weken op door zelf aanwezig te zijn in de refter. Volgens haar is het 

vooral gelegen aan de kinderen die bepaalde dingen niet lusten. 

Vrijwilligers tijdens het lichtmisfeest gaven ook aan dat de voorziene warme maaltijd er niet 

aantrekkelijk uitzag. 

Er werden reeds andere mogelijke leveranciers aangesproken maar dan gaat de prijs fel stijgen. 

Tweede moeilijkheid bij het vinden van een nieuwe leverancier is dat de school niet beschikt over 

een uitgeruste keuken waardoor het eten warm geleverd moet worden en dit de groep mogelijke 

leveranciers fel verkleint. 

De schoolraad geeft aan dat het te overwegen valt om de maaltijden iets duurder te maken maar dan 

wel kwalitatief betere maaltijden te hebben. 

Het aantal maaltijden schommelt rond de 40 maaltijden per dag. 

Er wordt geadviseerd om bij de lokale woonzorgcentra te horen of er eventueel bij hen warme 

maaltijden aangekocht kunnen worden. 

Vanaf 18 februari gaat slager Paul de broodjes verzorgen. 

9. Poëzie-week + boekenmaand 



Vorige week hebben de kinderen rond gedichten gewerkt. Uitgebeeld en voor de ramen van de 

klassen gehangen. Het 6e heeft gedichten voorbereid en als standbeelden voorgedragen op de 

speelplaats. De andere klassen konden dan gaan kijken van het ene standbeeld naar het andere. Was 

goed meegevallen. Was ook leuk dat het tijdens corona eens iets met de hele school was. 

Boekenmaand is in maart: helden en schurken is het thema. De kinderen zullen activiteiten kunnen 

meevolgen in de bibliotheek van Geraardsbergen. 

Vorige maand kwam er ook een auteur naar school om over zijn boeken te vertellen, de kinderen 

waren heel enthousiast. 

Kinderen van het vierde leerjaar deden ook mee met de tekenwedstrijd van de bibliotheek. 

10. Sport en beweging: 

De sportdag voor de lagere school wordt georganiseerd door M&V. De sportdag van de onderbouw 

zal doorgaan 9 juni, de sportdag voor de bovenbouw zal doorgaan op 19 mei. 

Er werd nog geen partner gevonden voor de organisatie van de sportdag voor de kleuterschool. Er 

wordt gesuggereerd om deze te laten uitwerken door meester Jef. 

 

 
11. Schoolreizen 

De lagere school gaat op 2 juni naar Technopolis. 

De 2e en 3e Kleuterklas gaan op 24 mei naar Boudewijnpark. 

De peuterklas en de 1e kleuterklas hebben nog geen uitstap vastgelegd. 

 

 
12. Variapunten: 

Verloop pannenkoekenfestijn/lichtmis 
 

Dit verliep heel goed, de kinderen waren tevreden en vonden de pannenkoeken lekker. 

Eetfestijn 

De uitnodigingen werden verstuurd en meegegeven aan de kinderen. 

Vrijdag kan er afgehaald worden vanaf 15u30, zondag vanaf 10u30 

De opbrengst zal gebruikt worden om banken op de speelplaats te voorzien en eventueel extra zal 

later gebruikt worden voor de aankoop van een speeltuig voor op de kleuterspeelplaats. 

Carnaval op school 

Carnaval op school gaat door op 25 februari 2022 op 13u. 

De carnavalstoet werd goedgekeurd door stad Geraardsbergen. De stoet mag uitrijden en er mogen 

toeschouwers zijn maar er mogen geen samenscholingen gecreëerd worden. 

Er werd opnieuw een treintje voorzien voor de peuters en de 1e kleuterklas. 



 

Noodtrap 
 

In principe is een brandtrap niet nodig volgens de preventieadviseur. Volgens de 

ouderafgevaardigden is het echter onontbeerlijk voor de veiligheid van de kinderen. 

De directie dacht het toe te voegen aan het bouwdossier maar dit duurt te lang. Dit dient prioritair 

voorgelegd te worden aan het schoolbestuur. 

Communicatie via Gimme 
 

Algemeen gaat de communicatie via Gimme goed. 

Specifiek per klas is het echter niet voldoende duidelijk via Gimme. Zeker bij de kleuterklassen moet 

er duidelijker gecommuniceerd worden. 

Toezicht kleuterspeelplaats 
 

Toezicht wordt ’s ochtends gemist op de kleuterspeelplaats, vaak te veel leerkrachten aan de poort 

maar niet op de kleuterspeelplaats. 

Verkeer 
 

Aan Bakkerij Etienne is het oversteken voor de kinderen ’s ochtends zeer gevaarlijk. Politie is bijna 

nooit aanwezig. 

Eventueel aanvragen of er een spiegel aan de zijkant van de fietsenwinkel kan gehangen worden 

zodat je in de bocht meer overzicht krijgt. 

Eventueel gemachtigd opzichter daar zetten ‘s ochtends. Kan leerkracht zijn of 

grootouder/vrijwilliger laten omscholen tot gemachtigd opzichter. 


