
 

 

 
Verslag vergadering van 17 september 2013  
 
Plaats en uur 
 
Heerdweg 13A, 9800 Vinkt om 20u.00 
 
aanwezig :  
 
leerkrachten: meester Bart / juffrouw Katrien 
ouderraad/oudercomité: Nathalie Simons / Wim Galle    
plaatselijke gemeenschap: Annick Denewet /Verstraete José 
 
agenda : 

1. welkom 
Er waren voor de verkiezingen geen kandidaten en zo blijven alle leden op post. En 
volgde de coöptatie van de leden van de lokale gemeenschap binnen deze schoolraad. 
 
Vanaf 1 april 2012 zijn we een nieuwe periode van 4 jaar begonnen. 
 

2. overlopen en goedkeuring van vorig verslag 
Het vorige verslag werd overlopen. Ondertussen is men met de afbraakwerken van de 
2 klassen begonnen om de renovatie te starten. De 5de klas huist nu in een deel van de 
refter waar men een wand heeft geplaatst en het 6de leerjaar van Vinkt is verhuisd 
naar het RVT voor een jaar. 
 

3. toepassing van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2013 - 2014 
 
afdeling Zeveren: 31 kleuters    = 2 en een halve klas 
 
   81 lagere schoolkinderen  = 6 klassen in de voormiddag 
            4 klassen in de namiddag 
 
afdeling Vinkt           54 kleuters    = 3 klassen 
 
   97 lagere schoolkinderen  = 6 klassen 
 
kleuterturnjuf    
turnleerkracht lagere 
 
zorgcoördinator +   zorgleerkracht 
 
afdeling Zeveren:  2 mensen (onderhoud / keuken) 
   2 vrijwilligers voor de middag 
 
afdeling Vinkt:          2 vrijwilligers voor de keuken 
   1 PWA middagtoezicht 
 
                                     1 in dienst voor het onderhoud  



 

 
 
 
 
   

4. volgende vergadering 
 
mogelijke onderwerpen:  -  oplijsten extra-muros voor beide vestigingen 

- kosteloosheid van het onderwijs 
- aanpassingen van het schoolreglement 
- vorderingen bouwwerken 

data:   11 februari 2014 
            17 juni 2014 
 
 

5. bedenkingen 
 

A. aanpassing van de website 
 
Er blijkt nog altijd geen aanpassing te zijn van het item: schoolraad op de website. De 
leden dienen gecorrigeerd te worden en de verslagen van de voorbije schoolraden 
kunnen gepubliceerd worden. 
 
De voorzitter zorgt voor het gevraagde gegevens in digitale vorm. De directie 
publiceert. 
 

B. toekomst van afdeling Zeveren 
 
Om het leerlingaantal op te krikken, lijkt het opportuun om meer ruchtbaarheid te 
geven aan de schoolse activiteiten via de krant en andere mediakanalen. Bij elke 
activiteit zou er een ‘kant en klaar’ artikel met foto’s naar journalisten uit onze regio 
gestuurd kunnen worden.  
 
Gegevens schoolraad: 
 
Bart Van Hooreweghe (voorzitter – leerkracht Vinkt) 
Canteclaerplein 2 – 9800 Deinze – Tel. (09) 386 85 72 – bart_vanhooreweghe@hotmail.com 

 
Nathalie Simons ( vertegenwoordiger Ouderraad Zeveren) 
Blekerij 72 – 9800 Deinze – Tel. (0473) 544 776 – f.deforche.fd@telenet.be 

 
Katrien Moyaert (leerkracht Zeveren) 
Oostkouterlaan 107 – 9800 Petegem – Tel. 09 386 11 64 – katrien.moyaert@telenet.be 

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

 
Anniek Denewet (vertegenwoordiger lokale gemeenschap Vinkt) 
Ketelstraat 68 – 9800 Vinkt – Tel. 09 380 02 13 – anniekdenewet@telenet.be 

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