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Verslag schoolraad 01/04/2021 

Genodigden: 

Geleding personeel  Oudergeleding  Gecoöpteerde leden  
Nathalie Buyssens 1 Tini Dupont  1 Daniël Boone 1 
Sofie De Graeve 1 Pascaline Huvaere 1 Machteld Van de Voorde 1 
Thomas Vancoillie 1 Stefanie Van Hauwaert 1 Directie  
    Bjorn Moerman 1 
1 = aanwezig     2 = verontschuldigd     3 = Afwezig 

 

Agenda: 

1. Verslaggeving 
2. Voorstellingsronde 
3. Ondertekening noodzakelijke documenten 
4. Aanstelling voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
5. Huishoudelijk reglement 
6. Toelating tot de proeftijd directie 
7. Varia 
8. Datum volgende vergadering 

Verslag: 
Voor aanvang van de geplande agendapunten duidt de directeur de afwezigheid van Annelore Claerhout en 
de aanwezigheid van Tini Dupont. Aangezien Annelore Claerhout deel wenst uit te maken van de 
schoolraad van een andere school, verkeert zij in een toestand die onverenigbaar is met lid zijn van onze 
schoolraad. Hierdoor wordt zij binnen onze schoolraad vervangen door Tini Dupont die vierde gerangschikt 
was bij de verkiezingen in de oudergeleding. 

Het verslag van deze vergadering wordt gemaakt door de directeur. Vanaf de volgende vergadering zal de 
nieuw aangestelde secretaris deze taak waarnemen. 

1. Het verslag d.d. 8/03/2021 wordt goedgekeurd. 
2. De directeur, de drie personeelsleden, de drie ouders en de twee gecoöpteerde leden stellen zich 

voor aan elkaar. 
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3. De directeur licht toe dat volgende documenten dienen ondertekend te worden door alle leden van 
de schoolraad:  

• Gehechtheid aan het GO! 
• Neutraliteitsverklaring 
• Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs 
• Verklaring aangaande onverenigbaarheden.  

Er wordt afgesproken dat iedereen deze documenten zal ondertekenen op het ogenblik dat er een 
eerste vergadering fysiek kan en mag doorgaan. 

4. In onderling overleg tussen alle leden worden de mandaten toegekend van voorzitter, 
ondervoorzitter en secretaris. 

• Voorzitter  Stefanie Van Hauwaert 
• Ondervoorzitter Pascaline Huvaere 
• Secretaris  Daniël Boone 

5. De leden beslissen om het model van huishoudelijk reglement aan te nemen zoals dit wordt 
aangereikt door de diensten van GO!-centraal. De secretaris zal dit model enten op onze school.  
Indien nodig, zal dit reglement “en cours de route” aangepast worden. 

6. De directeur licht het wettelijk kader rond dit agendapunt toe en verlaat vervolgens de vergadering, 
zodat het debat over advies omtrent zijn toelating tot de proeftijd sereen kan gevoerd worden.  
De leden van de schoolraad geven, naar enerzijds het College van Directeurs en anderzijds de Raad 
van Bestuur van Scholengroep 24, gunstig advies aangaande toelating tot de proeftijd van de 
directeur. De secretaris formaliseert het advies en de onderliggende motivatie en bezorgt dit aan 
de directeur. Dit advies wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

7. Alle leden krijgen de mogelijkheid om variapunten aan te reiken. 
• Er wordt gevraagd om de ouderwerking nieuw leven in te blazen. Dit wordt geagendeerd 

op de volgende vergadering. Er zal dan besproken worden of dit zal gebeuren in de 
hoedanigheid van de bestaande vriendenkring, een ouderraad of andere opties. 

• De directeur meldt dat hij het verificatieverslag kreeg, waaruit blijkt dat de prognose in 
aantal lestijden voor 2021 – 2022 correct is. Dit onderwerp krijgt meer duiding tijdens de 
volgende vergadering. 

• De directeur meldt dat, ondanks gedane investeringen, het boekjaar 2020 afgesloten wordt 
met een winst van € 12700. Deze winsten kunnen grotendeels verklaard worden door 
dotaties van de overheid voor enerzijds de zomerklassen en anderzijds compensatie voor 
gemiste inkomsten door de coronacrisis. 

http://www.despringplank-tielt.be/


Samenwerken 
Talenten 
Enthousiasme 
Respect 

   Kwaliteiten 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.despringplank-tielt.be  Tulpenlaan 14 – 8700 Tielt 

  051/40.27.63 
  directie@despringplank-tielt.be 
 

8. De volgende vergadering gaat door op donderdag 20/05/2021 in de refter van de school.  
Indien de coronamaatregelen hiertoe nopen, zal de vergadering online doorgaan. 

 

 

 

Stefanie Van Hauwaert     Pascaline Huvaere 

Voorzitter       Ondervoorzitter 

 

 

 

Daniël Boone       Bjorn Moerman 

Secretaris       Directeur 
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