
 

 

 
Verslag vergadering van 5 februari 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 /  
 
agenda : 

1. welkom 
Juf Katrien vervangt juf Marleen bij de schoolraad. Ook verwelkomen we Mevrouw 
Nathalie Simons die Mevrouw Karen De Jans als lid van de ouderraad Zeveren 
vervangt. 
 

2. overlopen en goedkeuring van vorig verslag 
Het vorige verslag werd overlopen. Er zijn geen nieuwe gegevens bekend gemaakt 
i.v.m. het bouwdossier in Vinkt. Het blijft wachten op de administratieve molen van 
de desbetreffende ministeries.  
Het advies voor het nieuwe schoolhekken heeft een insprong om een 
veiligheidshekken mogelijk te maken maar dit laatste is nog niet aangebracht. Men 
hoopt het hekken in gebruik te kunnen nemen op 1 maart van dit jaar. 
 

3. telling 1 februari 2013 
Bij het overlopen van de tellingscijfers voor onze school merkten we een minieme 
terugval van 5 kinderen in het  algemeen totaal. Er is opvallend weinig verschil met 
de vorige telling van 1 februari 2012. Met deze cijfers wordt het volgend schooljaar 
voorbereid. 
 
(cijfers zie bijlage I) 
 

4. aanpassing van het schoolreglement 
Er komt een regeling voor de probleemsituaties van gescheiden ouders. In deze 
voorbeeldbrief maakt men duidelijke afspraken ivm o.a. de oudercontacten, het 
raadplegen van formulieren en documenten en brieven, de schoolrekeningen. 
 

 De schoolraad geeft  een gunstig advies omtrent deze regeling. 

 
5. verkiezingen voor de schoolraad 

Er moeten tijdens de komende maanden verkiezingen gehouden worden voor de 
geleding van de ouders en de geleding van de leerkrachten binnen de schoolraad. Op  
1 april 2013 wordt de nieuwe schoolraad geïnstalleerd en volgt de coöptatie van de 
leden van de lokale gemeenschap binnen deze schoolraad. 
 



 

 
 
Voorstel: Er wordt een brief na de krokusvakantie meegegeven om eventuele ouders 
en leerkrachten de mogelijkheid te geven zich kandidaat te stellen voor deze raad. 
Alle leden van de schoolraad zijn kandidaat of worden als kandidaat beschouwd 
zonder tegenbericht.  De periode om zich kandidaat te stellen als ouder of leerkracht 
wordt beperkt tot 1 maart 2013 om 16u00.  
 
Eventuele verkiezingen kunnen gehouden worden op 15 of 22 maart 2013. De directie 
organiseert deze verkiezingen. 
 

 De schoolraad geeft een gunstig advies omtrent deze regeling. 

 
 
 

6. Toestand van de speelplaats van de basisschool Vinkt 
De schoolraad klaagt de gevaarlijke toestand van de speelplaats van deze school aan: 
duidelijke oneffenheden, losliggende tegels, … De schoolraad stelt vast en betreurt 
dat deze toestand reeds 11 jaar aansleept zonder duidelijke of concrete vooruitzichten 
op verbeteringswerken. 
Zij zal bij monde van de voorzitter deze situatie kenbaar maken aan de directie en een 
reeks mogelijke voorstellen geven om deze situatie op korte termijn hopelijk op te 
lossen. 
 
 
 

 De schoolraad geeft  een gunstig advies omtrent deze regeling. 

 
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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