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Verslag vergadering 9 oktober 2012 
 
 
 

Plaats:  
 
Heerdweg 13A, 9800 Vinkt  
 

aanwezig:  
 
leerkrachten: meester Bart   juffrouw Marleen 
 
ouderraad/oudercomité: Karen De Jans      Wim Galle   
 
plaatselijke gemeenschap: Annick Denewet       José Verstraete 
 
Directeur Mevr. Chantal Leblanc 
 

1. overlopen en goedkeuring van vorig verslag 
 

1.1 aanpassing van de werken te Vinkt. Voor de renovering  van de oude 
schoolgebouwen werkt het schoolbestuur nu via verkorte procedures. 

1.2 Speelplaats: advies voor de schikking van de fietsenrekken. 
1.3 Lestijdenpakket: Vinkt: zelfde klasverdeling 

                                                   Zeveren: 2 halve klassen+ 5 en 6 gesplitst 
1.4 Maximumfactuur: eerste schijf van 25 euro werd geïnd in september. 
1.5 Varia: het aantal begeleiders bij het zwemmen 

Inschrijvingsbeleid: Er moest een aantal opgegeven worden. 25 lln. /klas 
 

Het verslag werd goedgekeurd. 
 
 
 

2.  leerlingaantallen 
 
Voor beide vestigingsplaatsen werden de leerlingaantallen door de directie gegeven en 
besproken. 
Dit schooljaar zijn de instaplestijden na elke vakantie afgeschaft. Alleen na de 
krokusvakantie worden ze nog meegeteld. 
 

 De schoolraad geeft unaniem een gunstig advies omtrent deze regeling. 

 

3. opvolgen bouwdossier Vinkt en Zeveren 
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De streefdatum om de eerste fase (4 vernieuwde klassen) af te werken is 1 september 
2014. Er is al een goedkeuring van de stad. Het bouwdossier ligt nu bij AGion (Agentschap 
voor Infrastructuur in het Onderwijs), de opvolger van Digo. Een eventuele goedkeuring 
mag men binnen een termijn van 3 maanden verwachten. Ondertussen is de financiële 
kant van de bouw geregeld en is er zekerheid hierover.   
 
Bij onze zusterschool Zeveren werd de erfpacht rechtgezet en kan men aan de overkapping 
op de speelplaats en het sanitair blok beginnen. 
 

 De schoolraad geeft unaniem een gunstig advies omtrent deze regeling. 

 
 

4. advies rond het hek en de afsluiting van de 
speelplaats van de lagere school te Vinkt. 

 
Voor de veiligheid van de kiss & ride zone werd er geadviseerd om een dubbele zone te 
creëren bij het hek. Dit is noodzakelijk om te vermijden dat kinderen zomaar uit de 
speelplaats lopen. Er werd een dubbele hekken of een sassysteem met een kleiner hekken 
aangeraden. Beide voorstellen dienen wel de goedkeuring van de brandweer te krijgen. 
 

Datum volgende vergaderingen :  
Dinsdag 5 februari 2013 

Dinsdag 4 juni 2013 
 

 
Gegevens Schoolraad: 
 
Bart Van Hooreweghe (voorzitter – leerkracht Vinkt) 

Canteclaerplein 2 – 9800 Deinze – Tel. (09) 386 85 72 – 
bart_vanhooreweghe@hotmail.com 
 

Karen De Jans (secretaris – vertegenwoordiger Ouderraad Zeveren) 
Vinktstraat 17 – 9800 Deinze – Tel. (0477) 50 65 38 – karen.dejans@telenet.be 
 

Marleen Van der Vennet (leerkracht Zeveren) 
Heerdweg 66 – 9800 Vinkt – Tel. 09 380 09 84 – marleentje_66@hotmail.com 
 

Wim Galle (vertegenwoordiger Oudercomité Vinkt) 
Ketelstraat 48 – 9800 Vinkt – Tel. 0478 70 39 50 - bvba.schrijnwerkerijgalle@skynet.be 
 

Annick Denewet (vertegenwoordiger locale gemeenschap Vinkt) 
Ketelstraat 68 – 9800 Vinkt – Tel. 09 380 02 13 – annickdenewet@telenet.be 
 

José Verstraete (vertegenwoordiger locale gemeenschap Zeveren) 
Izegemstraat 96a -9800 Zeveren – Tel. 09 386 23 44 – jose.verstraete@telenet.be/ 
jose.verstraete@qplas.com 

 
Schoolbestuur Deinze : VZW Katholieke Scholen regio Deinze – pa Dhr. Rik De Cooman – 
Kaaistraat 23 – 9800 Deinze 
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