
 

Verslag vergadering schoolraad  

Maandag 17 juni 2019 om 19.30 uur 

Basisschool Vinkt, Heerdweg 13A, 9800 Vinkt 

  

Aanwezig : 

 leerkrachten: Bart Van Hooreweghe,  Dorine Vandermoere en Mieke Taghon 

 ouderraad/oudercomité: Bert Verschuere , Wim Goossens  

 plaatselijke gemeenschap: Karen De Jans en Christophe Van der Eecken              

 directie : Chantal Deblanc 

 verontschuldigd : Anniek Denewet 

 

Afwezig : Angelique Degreef 

 

1.Opvolging en goedkeuring verslag  

- Aanpassen verslag schoolraad 11 februari 2019 :  

« Evaluatie VCOV infosessie – 1 oktober 2018 » 

- Bouwdossier : Zeveren : nieuwe containerklas – planning. 

Dossier AGION : klein dossier (cfr. VIBLO houtskelet)  

Dit als agendapunt in september 2019 op de agenda plaatsen van de eerste 

vergadering ouderraad Zeveren van 12 september 2019. 

Directie vraagt na of er een afvaardiging van het SB kan aanwezig zijn met de 

planning zodat opvolging mogelijk is. 

2.Aanwending lestijdenpakket + klassenverdeling 2019-2020 

- Verlofaanvragen: idem huidig schooljaar + meester Bert zal halftijds werken. 

- KS: Zeveren : idem huidig schooljaar / kinderverzorgster : juf Karen 

          Vinkt : 4 voltijdse kleuterklassen 

- LS: Vinkt : 6 lagere klassen 

         Zeveren : 1ste graad : halftijds opgesplitst 

                         2de graad : graadklas 

                         3de graad : graadklas : 6 uren ondersteuning 



 

Deze organisatie wordt de laatste week van het schooljaar gecommuniceerd   

naar de ouders. 

3. Verlofdagen – kalender 2019-2020 

- Volgende data worden nog bekeken en aangepast :  

* aanpassen op blad naar ouders : vrijdag 25 oktober 2019 : pedagogische 

studiedag 

Deze dag  valt samen met de veldloopwedstrijd.  

Directie vraagt na of deze laatste kan verplaatst worden. 

Ondertussen is er al een aanpassing gebeurd : nl.  pedagogische 

studiedag zal doorgaan op vrijdag 18 oktober 2019. 

*pedagogische studiedag van 29 januari 2020 wordt vervangen door een 

pedagogische studiedag op vrijdag 24 januari 2020. 

- Datum : 

   *eerste communie : 16 mei 2020 (nm.) 

   * plechtige communie : Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 in Vinkt 

4. GDPR :  

- Frederik Degrande (ICT + lid van de cel informatie en veiligheid) brengt de 

visie in verband met de GDPR. 

-BESLUIT :  

1.« Foto’s op de schoolwebsite / (open) facebook mogen maar kinderen moeten 

zo onherkenbaar mogelijk zijn. » 

2. AFSPRAKEN : 

- Begin schooljaar 2019-2020 :  

a) Afspraken rond de  privacy SG Deinze op papier aan de ouders bezorgen. 

(door OC/OR) 

b) Vragenlijst aan de ouders in verband met het plaatsen van foto’s op 

website/(open) facebook. 

c) Link op de site ZeVi. 

3. Na L6 foto’s wissen. 

4. Meer info op: www.ikbeslis.be 

5. Voor meer info mag je ook steeds mailen naar Frederik : privacy@sgdeinze.be 

http://www.ikbeslis.be/
mailto:privacy@sgdeinze.be


 

5. ZEVEREN : « MOS » (Provincie Oost-Vlaanderen ) 

- MOS is een 3-jarig project dat zeer onderbouwd is : experts – tuinarchitecten / 

workshops - … 

- Er is een werkgroep « tuinteam » aangesteld die een visie zal uitschrijven ; 

bezoeken plannen, sponsors zoeken … 

 

 - VINKT : speelplaats : onder de boom stapstenen in de plaats van keien  

                in de haag : kijkgaten 

                doorgeven aan preventieadviseur : hoeken van de trap afschermen. 

6.VARIA : 

1)ZEVEREN :  

-waterlek : een expert is komen kijken om de waterschade op te nemen. 

-geurhinder jongenstoiletten : Ludovic gaat speciale producten halen bij Van 

Hove. 

-zandbak kleuters afsluiten. 

 

2)SCHOOLREGLEMENT 2019-2020 : 

-Maximumfactuur : KS : 45 euro /  LS 90 euro 

-Extra muros : 440 euro 

 

3)M.T. ZEVEREN: er wordt niet genoeg gereageerd; opvangjuf moet meer 

tussenkomen. 

 

4)Eerste PV schooljaar 2019-2020 : 28 augustus 2019 

 

5)Volgende schoolraad : 3 september 2019 om 19.30 uur. 

 

Verslag : Dorine 


