
 

 

 

 

Verslag vergadering schoolraad: 29 augustus 2018 

Aanwezig: 

 Leerkrachten: Bart Van Hooreweghe, Dorine Vandermoere (voorzitter) 

 Ouderraad / oudercomité: Bert Verschuere, Wim Goossens, Angelique De 

Neef 

 Plaatselijke gemeenschap: Karen De Jans – Christophe Van der Eecken 

 

Verontschuldigd: 

- Anniek Denewet, Mieke Taghon, mevrouw Chantal Deblanc 

 

1. Opvolging en goedkeuring vorig verslag:  

 Aanpassing schoolreglement: 

- Stappenplan voor wanbetalers werd toegevoegd. Dit is jammer genoeg 

een noodzakelijk kwaad. 

- Wijziging nieuwe voorzitter. 

- Aanpassing van het tarief van de extra-muros activiteiten. 

- Verhoging van de bijdrage voor het middagtoezicht. 

- Aanpassing communicatiereglement aan de nieuwe GDPR-wetgeving. 

School mag niet aan gegevensoverdracht doen. Onze scholen gaan ook 

starten met een communicatie toe naar de ouders via mail.  

Dit kunnen we alleen maar toejuichen en aanmoedigen. 

 Evaluatie brandoefening: brandoefening heeft plaats gevonden.  

o Een volledige uitleg over de nieuwe brandcentrale zou best nog 

eens moeten gebeuren.  

TIP: hierbij zoveel mogelijk mensen betrekken, eventueel ook OC. 

o De evacuatie moet wel nog aangepast worden aan de nieuwe 

situatie. Dit voor beide scholen. 

 



 

 

 Tutti-Frutti:  

Het zou handig zijn als OC-Vinkt en OR-Zeveren snel weten of zij moeten 

bijspringen om het fruit een gans schooljaar aan te bieden. 

 Speelplaatsvernieuwing Vinkt: 

de overkapping zou de laatste week van september geplaatst worden. De 

nieuwe speelplaats zou begin oktober in gebruik genomen worden.  

Op de info - avond verklapte mevrouw Chantal al dat dit niet ongezien zal 

voorbijgaan. 

 Zeveren: het hoofdstuk crèche  is nu afgesloten. 

 

2. Organisatie schooljaar  2018-2019 

- Zeveren:  

* 1ste lj. en 2de lj.: meester Bert ondersteuning  - juf Mieke: 

ondersteuning vooral eerste graad en tweede graad. 

* 3de lj. en 4de lj.: juf Stefanie en juf Hilde : volledige  graadklassen. 

* 5de lj. en 6de lj.: juf Inge; volledige graadklas; juf Dorine: Frans in L5 

Kleuters: 

 PK1: juf Karen 

 K2: juf Isabelle (voormiddagen uitgezonderderd op 

woensdagvoormiddag) 

 K3: juf Ann 

- Vinkt:  

* 3 kleuterklassen: 

 PK1: juf Charlotte – juf Leen (peuters) 

 K2: juf Els 

 K3: juf Rita – juf Leen (op donderdag) 

- In het lager blijft alles hetzelfde zoals vorig schooljaar: d.i. 

 1ste lj: juf Charlot 

 2de lj.: juf Brigitte 

 3de lj.: meester Bart 

 4de lj. meester Dominique 



 

 

 5de lj – 6de lj.: halve graadklas: juf Hilde L5 - meester Guido L6 / 

nm. zijn de lln. bij juf Hilde 

 Ambulante lkr.: juf Rebecca en juf Ellen (vervangt juf Brigitte op 

maandag) 

 Zorg: juf Dorine fulltime zorg met 3 uren Frans in 3de  graad in 

Zeveren. 

- Vanaf dit schooljaar zullen de lln. van het lager 1½  turnen i.p.v. 1 uur, 

aangevuld met het 2-wekelijkse zwemmen. 

- Nieuw: 

* het lerarenplatform: Zevi krijgt hier 2 deeltijdse starters lkr. 

toegewezen die zullen bijstaan met co-teaching in de klassen en/ of 

andere opdrachten opgelegd door de school (directie) als er geen 

vervangingsopdracht is binnen de SG. Deze mogen pas starten op 1 

oktober 2018. 

 

3. Info-avond Schoolraad VCOV: 

De info-avond ligt vast op 1 oktober 2018. Uitnodigingen zijn ondertussen 

al verstuurd door juf Dorine. 

 

5. Data schoolraden voor dit schooljaar: 

- 12 of 19 februari 2019 om 20u (nog verder af te spreken) 

- Maandag 17 juni 2019 om 20u. 

 

6.  Varia:  

 Communicatie bewaken: dat ze gebeurt via officiële kanalen. (denk hierbij 

aan de info en  reacties in verband met de maaltijden (Salmonella) vorig 

schooljaar. 

 Wat met Facebook ? SR heeft vragen of bedenkingen bij gebruik van  

Facebookpagina’s in het kader van GDPR. 

 Verslag SR graag op de website plaatsen. 

 

Verslag:   Angelique De Neef 

 Voorzitter : Dorine Vandermoere  



 

 

 

 

 

 

 

        


