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Verslag schoolraad 15/06/2021
Genodigden:
Geleding personeel

Oudergeleding

Gecoöpteerde leden

Nathalie Buyssens

1

Tini Dupont

2

Daniël Boone

1

Sofie De Graeve

1

Pascaline Huvaere

1

Machteld Van de Voorde

1

Thomas Vancoillie

2

Stefanie Van Hauwaert

1

Directie
Bjorn Moerman

1 = aanwezig

2 = verontschuldigd

1

3 = Afwezig

Agenda:
1.

Verslaggeving.

2.

Adviserend aan de directeur.
2.1.

Algemene schoolorganisatie.
●

Schoolkalender 2021 – 2022.

●

Situatie De Dorpsparel.

2.2.

Rekrutering van leerlingen.

2.3.

Organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten.

2.4.

●

Evenement 27/11/2021.

●

Proclamatie L6 op 29/06/2021.

Schoolbudget.

2.5. Schoolwerkplan.
3.

Adviserend aan de Raad van Bestuur en de algemeen directeur.
3.1.

Toewijzing mandaat van directeur.
●

Toelating tot de proeftijd van de directeur.

3.2.

Programmatie/studieaanbod.

3.3.

Infrastructuur.

3.4.

●

Toelichting subsidiedossier “openstelling domein”.

●

Werken komende zomer.

Leerlingenvervoer
●

Terugkoppeling organisatie busrondes.
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Overleg met de directeur.
4.1.

Aanwending lestijdenpakket.
●

4.2.

Organisatie van niet-lesgebonden opdrachten.

4.3.

Welzijn en veiligheid op school.
●

4.4.

Brandoefening 11/06/2021.

Schoolreglement.
●

5.

Bespreking stand van zaken.

Stand van zaken 2021 – 2022.

Nieuws uit de leerlingenraad.
●

Initiatief leerlingenraad einde schooljaar.

6.

Diverse input ouders.

7.

Varia.

8.

Datum volgende vergadering.

Verslag:
1.
2.

Verslaggeving.
Adviserend aan de directeur.
2.1.

Algemene schoolorganisatie.
●

Schoolkalender 2021 - 2022:


Aansluitend op het voorstel van de vorige schoolraad, worden de ouders twee keer uitgenodigd op
het forum, een eerste keer op de vrijdag voor de herfstvakantie, een tweede keer op de laatste
vrijdag voor de paasvakantie.



Vlak voor de krokusvakantie is er geen forum maar wel de kinderfuif.



Op 13/11/2021 is er een openklas-dag kleuters. Aansluitend wordt een nog te bepalen evenement
gepland. Alle ideeën zijn welkom: rommelmarkt, feest...



Het grootouderfeest is op 10/02/2021.



Er zijn 4 momenten waarop de ouders op school uitgenodigd worden: 2 x op het forum, op de
openklas-dag en op het schoolfeest in mei. Deze contacten zijn dus geïntegreerd in de werking
van de school.

●

Situatie De Dorpsparel.
De directeur schetst de situatie van de Dorpsparel in Schuiferskapelle en licht de mogelijke scenario’s en
gevolgen toe.

2.2.

Rekrutering van leerlingen.
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Organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten.
●

Evenement 27/11/2021.
Voor 27/11/2021 zijn er ideeën nodig die tegen begin september tot een formeel concept moeten leiden.

●

Proclamatie L6 op 29/06/2021.
De proclamatie van L6 zal zonder optredens verlopen omdat dit onmogelijk is binnen de regelgeving
rond de bubbels. Wel zal er een parcours voorzien worden waarbij de leerlingen één voor één hun
diploma zullen kunnen afhalen en aan tafel zullen kunnen plaatsnemen met hun ouders. Er komt ook
een groot scherm met beelden van het afgelopen schooljaar. Er komt ook een uitnodiging met een link
om te registreren. Er mogen 50 mensen aanwezig zijn. Gezien er 10 kinderen zijn in L6 en als we de
ouders erbij rekenen, moet het mogelijk zijn om ook de leden van de schoolraad uit te nodigen.

2.4.

Schoolbudget.

2.5. Schoolwerkplan.
3.

Adviserend aan de Raad van Bestuur en de algemeen directeur.
3.1.

Toewijzing mandaat van directeur.
●

Stand van zaken toelating tot de proeftijd van de directeur.
Op 8/06/2021 ging het interview door aangaande toelating tot de proeftijd van de directeur. De
commissie bestond uit de Algemeen Directeur (dhr. Dirk Vandevelde) en de Directeur Coördinator (mevr.
Mireille Cleppe) van Scholengroep 24 van het GO!, alsook 3 leden van de schoolraad (dhr. Daniël Boone,
mevr. Nathalie Buyssens en mevr. Sofie De Graeve). Voornoemde commissie droeg aan het College van
Directeurs bij unanimiteit de directeur voor voor toelating tot de proeftijd. Tijdens het College van
Directeurs van 15/06/2021 werd deze voordracht bekrachtigd. De voordracht werd overgenomen naar de
Raad van Bestuur van Scholengroep 24 van het GO! Indien deze voordracht bekrachtigd wordt door de
Raad van Bestuur, gaat de proeftijd in vanaf 1/07/2021. Dit betekent dat de directeur vastbenoemd kan
worden met ingang van 1/07/2022.

3.2.

Programmatie/studieaanbod.
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Infrastructuur
●

Toelichting subsidiedossier “openstelling domein”.


De directeur heeft een landschapsbureau gecontacteerd om de speelplaats een make-over
te bezorgen. De plannen worden geprojecteerd en toegelicht. Er komen ‘uitgesneden
stukken’ waar de speelplaats sowieso oneffen ligt. Er zijn diverse mogelijkheden: heuveltjes
met groen, bankjes (in beton, wat bespaart), speeltuigen in gladgeschuurd Robinia hout,
buizen, tunnels met groen, schijven boomstam als zitplaatsen,...
Het is belangrijk dat partijen die van onze infrastructuur wensen gebruik te maken hierbij
betrokken worden. Natuurlijk kunnen niet alle opties gerealiseerd worden, er dient keuze
gemaakt te worden.



De directeur toont voorontwerpen voor de vernieuwing van de sportinfrastructuur met een
ontwerp waarbij de huidig refter en de sportzaal, door het schrappen van de bureaus, tot
één grote ruimte herschapen worden met een (multifunctionele) sportvloer over de hele
ruimte. Er komt een verplaatsbare tussenwand waardoor de ruimte ingedeeld kan worden
in twee zalen, indien wenselijk een grotere en een kleinere. De directeur toont de
alternatieven voor de geschrapte bureaus in een nieuwbouw waarin nog enkele bijkomende
lokalen voorzien zijn o.a. een opslagplaats voor het sportgerief, eventueel lokalen voor het
personeel en voor de levensbeschouwelijke vakken (LBV), wat het voordeel biedt dat de
klasleraar haar/zijn lokaal niet moet verlaten tijdens lessen LBV. De sportzaal is geschikt
voor kleuterturnen, dansen, judo, yoga, fanfares (looplijnen). Ondertussen zijn er contacten
gelegd met de Sportraad Tielt en er zijn een aantal verenigingen die zeker interesse tonen.
Er wordt opgemerkt dat ook ‘poco loco’ slecht gehuisvest is. De geïnteresseerde
verenigingen worden gecontacteerd en er zal een overzicht opgesteld worden van de
vragende partijen. Dit zal het minimumaantal van 5 uren ruimschoots overstijgen.



Het is belangrijk om weten dat de eindbeslissing aangaande eventuele toekenning van de
subsidies op het niveau van GO!-centraal zit. Er wordt een beslissing verwacht in november
2021.

●

Werken komende zomer.
Zoals reeds vermeld, worden er tijdens de zomervakantie weer werken uitgevoerd op school. Er zijn al
een aantal mensen die zich bereid verklaard hebben hieraan mee te werken. Naargelang de vordering
van de werken komt er een mail voor de uit te voeren fase, zodat iedereen te gepasten tijde op de kar
kan springen.

3.4.

Leerlingenvervoer.
●

Terugkoppeling organisatie busrondes.
Aansluitend op de bespreking van de vorige vergadering, zullen we bij de planning van de busrondes
proberen vermijden dat leerlingen die ’s morgens het vroegst vertrekken ook nog het laatst thuis
komen.
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Overleg met de directeur.
4.1.

Aanwending lestijdenpakket.
●

Bespreking stand van zaken.


De directeur legt uit dat voor ATN-leerlingen die na 1 oktober ingeschreven worden, de ATN-uren
geldig blijven voor het volgende jaar, vandaar de wijziging van 261 lestijden naar 262 lestijden.



De directeur meldt dat juf Lien andere horizonten wil verkennen buiten het onderwijs. Bijgevolg
werd er uitgekeken naar een nieuwe leerkracht om de SES-werking in de lagere afdeling op te
nemen. De geselecteerde kandidate is een lerares LO die ervaring heeft in ondersteuning en
werkzaam was in het buitengewoon onderwijs (BuSo – Evergem). Zij start op 1/09/2021 voltijds
op school (12/24 LO en 12/24 SES-ondersteuning).

4.2.

Organisatie van niet-lesgebonden opdrachten.

4.3.

Welzijn en veiligheid op school.
●

Brandoefening 11/06/2021.
Ieder lid van de schoolraad heeft een uitgebreid verslag gekregen van de brandoefening. Dit wordt nader
bekeken en de gebreken en inbreuken op de evacuatieprocedure worden toegelicht, zowel qua kleine,
middelmatige als ernstige veiligheidsrisico’s.

4.4.

Schoolreglement.
●

Stand van zaken 2021 – 2022.


In het schoolreglement werden enkele noodzakelijk aanpassingen gedaan, zoals de samenstelling
van het team, de wijzigingen in het uurrooster, enkele decretaal verplichte wijzigingen,…



Voor ouders is het handig dat de belangrijkste zaken in de brochure staat, bijvoorbeeld wat te
doen in geval van afwezigheid.



De directeur bezorgt het huidige en toekomstige schoolreglement, alsook de infobrochure aan de
leden.

5.

Nieuws uit de leerlingenraad.
●

Initiatief leerlingenraad einde schooljaar.
De leerlingenraad heeft een aantal ideeën i.v.m. de activiteiten voor volgende week. Dit wordt deze week
verder uitgewerkt en opgevolgd door juf Charlotte en de directeur.

6.

Diverse input ouders.
Er is geen input van de ouders gekomen.
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Varia.
●

Kandidatuur Daniël Boone voor coöptatie in de Raad van Bestuur van GO! Scholengroep 24.
Daniël Boone heeft zich kandidaat gesteld als gecoöpteerde voor de Raad van Bestuur. Indien zijn
kandidatuur aangenomen wordt, zal hij ontslag moeten nemen uit de Schoolraad.

8.

Datum volgende vergadering.
26/08/2021 om 19.00u in de refter van Basisschool De Springplank.

Stefanie Van Hauwaert

Pascaline Huvaere

Voorzitter

Ondervoorzitter

Daniël Boone

Bjorn Moerman

Secretaris

Directeur
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