
 

 

Verslag vergadering schoolraad: maandag 12 maart 2018 

Aanwezig: 

 Leerkrachten: Bart Van Hooreweghe – Mieke Taghon 

 Ouderraad / oudercomité: Bert Verschuere, Wim Goossens 

 Plaatselijke gemeenschap: Anniek Denewet – Karen De Jans – Christophe 

Van der Eecken 

 Directie mevrouw Chantal Deblanc 

 Algemeen directeur: mevrouw  Sabine Demeyer aanwezig voor bespreking 

agendapunt 6: ”Créche Zeveren” 

 Afwezig: Angelique De Neef 

Voorstelling van alle leden aan algemeen directeur; algemeen directeur 

stelt zichzelf voor. 

1. Opvolging en goedkeuring vorig verslag:  

 Aanpassing schoolreglement:  

- p.21: verslagen worden enkel op de website geplaatst en niet in het 

kastje aan de schoolpoort gehangen. 

- Organisatie schoolbestuur: sedert 1 januari 2018 is mijnheer Renaat 

De Seranno voorzitter van het schoolbestuur; mijnheer Decooman Rik 

blijft wel nog verantwoordelijke voor de gebouwen en bouwwerken van 

de scholen. 

 Er werd geen toelating gegeven van Brussel om de extra hulp sociale 

vaardigheden te laten geven in de derde graad in Vinkt. 

 VCOV: vraag naar een info-avond. Bij navraag aan VCOV kan dit gedaan 

worden op 2 mogelijke manieren: 

a) enkel voor de eigen school. Dit geeft als voordeel dat enkel 

knelpunten of zorgen van de eigen school naar voor komen en 

besproken kunnen worden. 

b) open stellen voor alle scholen van de scholengemeenschap = 

oudercafé. 

Voordeel: het is goed eens te horen hoe andere scholen voor 

bepaalde zaken tewerk gaan. Kans tot uitwisselen van … 

Er werd geopteerd om een info-avond  voor de eigen school te houden. 

Dit voor leden OC - OR - SR en leerkrachten . Dorine (voorzitter SR) neemt 

telefonisch contact voor een datum. 

2. Telling lln. op 1 februari 2018: 

 K.S. : 165 LT  ( vorig schooljaar 150 LT) 

 L.S. : 233 LT  (vorig schooljaar 245 LT) 



 

Om de uniformiteit te behouden in alle scholen van de scholengemeenschap  

moet per klas 1,5 LT bewegingsopvoeding worden voorzien + 1 LT zwemmen. 

Christophe stelde de vraag of er uren KS naar de LS kunnen overgeheveld 

worden. Dit werd door de directie positief bevestigd met de opmerking dat de 

organisatie en schikking een opdracht is voor de directies en het SB. 

3. Evaluatie brandevacuatie Ze+Vi:  vermoedelijk werden de verkeerde 

verslagen doorgestuurd. Directie controleert dit en maakt dit in orde.  

 

Brandcentrale: wie heeft de uitleg of kan de uitleg geven?  

 

4. Project Tuttifrutti: 

 Vinkt: het oudercomité draagt bij tot de financiering van dit project. Vanaf 

woensdag 13 maart 2018 zal er terug op woensdag fruitdag zijn. 

 Zeveren: dit wordt op het eerstvolgende OC naar voor gebracht. 

 

5. Speelplaatsvernieuwing Vinkt: stand van zaken en concrete planning: 

 Zowel ouders als lkr. zijn ontgoocheld over de manier waarop de 

speelplaatsvernieuwing aangepakt zal  worden.  

Plots is de kostprijs te hoog. Er is juist geld genoeg voor de helft van de 

werken. De omheining en de muur zouden nog moeten blijven staan. 

Ouders zullen hun vertrouwen in de school verliezen; moeten zij nog 

sponsoren voor de activiteiten die georganiseerd worden om met de 

opbrengst de speelplaats te vernieuwen? 

OORZAAK = COMMUNICATIE!?  

De vraag wordt gesteld of  bij de eerstvolgende vergadering daaromtrent 

de coördinerend directeur aanwezig kan zijn. Mevrouw Sabine vraagt dit 

na bij het SB en laat via mail het antwoord (zie hieronder) weten aan de 

directie. 

Antwoord SB: 

“Wat het dossier “speelplaats Vinkt” betreft, zal coördinerend directeur 
Eddy Raes op een vergadering van het oudercomité de stand van zaken 
toelichten en alle vragen proberen beantwoorden. Graag met hem tijdig 

de datum afspreken.” 
 

 

6. Crèche Zeveren:  

a) Korte geschiedenis m.b.t. de groei van het bouwen van de créche: 

directie mevrouw Chantal. 

b) Huidig probleem: financiering? 

Mevrouw Sabine deelt, in naam van het ganse SB, mee dat het 

schoolbestuur 11 sites heeft en  daarbij op elke site deftige gebouwen 



wil met voldoende didactisch materiaal; zij willen ook investeren in 

mensen vb. boekhouder. Dit alles kost geld en wordt dan ook zeer 

doordacht bekeken. 

Zij menen ook dat zij als SB geen kinderopvang zijn maar wel een 

school. Dus investeren in een kinderopvang staat niet zozeer op de 

lijst. 

 

Kristof (Zeveren) stelt voor te werken met een renteloze lening.  

De renteloze lening zou bvb. terug betaald kunnen worden over 10 

jaar. (cfr. enkele jaren geleden bij de verbouwing Zeveren) 

Indien dit door het  SB en directie goedgekeurd zou worden zal  

vanuit de school een financieel plan opgemaakt worden m.b.t. de 

projecten die zouden kunnen georganiseerd worden om een renteloze 

lening zonder SB te kunnen aangaan. 

 

Dit voorstel brengt mevrouw Sabine over aan het SB. Zij laat het 

antwoord (zie hieronder) via mail geworden aan de directie. (Ten 

laatste 26 maart 2018).  

Dit voorstel vanuit de schoolraad gaat ook naar de OR Zeveren en het 

team van Zeveren. 

Antwoord SB: 

Wat het dossier “kinderopvang Zeveren” betreft: 
Het schoolbestuur vindt het bewonderenswaardig dat er zo’n grote inzet 
en betrokkenheid is van de kant van de schoolraad en de ouderraad; 

men is het initiatief nog steeds heel genegen! 
Noch vanuit juridisch, noch vanuit financieel oogpunt kan het oprichten 

van een crèche gebeuren door een schoolbestuur. Een school(bestuur) is 
immers gehouden aan haar werking die onder de noemer “onderwijs” 
dient te blijven. 

Zoals in elk voorgaand overleg aangegeven, stelt het schoolbestuur 
graag de ruimte ter beschikking en nemen zij het initiatief om € 50 000 

te investeren in het containerklaslokaal dat in het geheel van het project 
zal worden geïntegreerd. 
De morele steun aan dit project wordt zeker ook gegarandeerd! 

Ik (mevrouw Sabine) neem de komende week contact op met de 
bevoegde Schepen om het project en de eerder gemaakte afspraken nog 

eens onder de aandacht te brengen. 
 

7.  Varia:  

 Juf Mieke deelt mee dat de eerste graad Zeveren op “Droomklas” gaat van 

28 maart 2018 tot en met 30 maart 2018. Deze “Droomklas” gaat door in 

Zedelgem in Merkenveld. 75 euro voor drie dagen; OR betaalt 40 euro per 

kind.  

 

Verslag: Dorine Vandermoere 

 Verslag : Dorine Vandermoere (voorzitter)  



 

 

 

 

 

        


