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Verslag schoolraad 08/03/2022 

Genodigden: 

Geleding personeel  Oudergeleding  Gecoöpteerde leden  
Nathalie Buyssens 1 Tini Dupont  1 Daniël Boone 1 
Sofie De Graeve 1 Pascaline Huvaere 2 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. 
Het verslag van 23/11/2021 wordt goedgekeurd. 

2. Adviserend aan de directeur. 
2.1. Algemene schoolorganisatie. 
2.2. Rekrutering van leerlingen. 

● Openklas-dag 12/03/2022 
De promofilmpjes werden reeds 1700 keer bekeken (vorige keer 900) 
Aangekondigd per post aan -2.5 jarigen (247) Er zijn al enkele inschrijvingen. 

● Virtuele school-tour in wording 
Dit gaat via een bedrijf dat gecontacteerd werd door Scholengroep 24K. 
€ 900 is de kost voor het algemene ontwerpframe . Dit wordt door de Scholengroep 24K gedragen. 
€ 600 is de extra kost voor individualisering. Dit komt op de begroting van de school.  
De virtuele school-tour wordt gelinkt aan de website van de school en de scholengroep.  
Hoogstwaarschijnlijk zal er gebruik gemaakt worden van dronebeelden.  
Streefdatum: tegen begin volgend schooljaar. 

2.3. Organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten. 
● Forum voor ouders op 01/04/2022 

Er is terug een Open Forum op 1/04/2022l, de laatste dag voor de paasvakantie. Er was reeds een 
brainstorming. 

● 21/05 Schoolfeest = KIDS-festival 
Het schoolfeest zal op de teamvergadering van 15/03/2022 besproken worden. Het geannuleerde KIDS-
festival van 27/11/2021 wordt verschoven naar 21/05/2022 (ter vervanging van het schoolfeest). De 
workshops blijven gratis. Het is de bedoeling zoveel mogelijk ouders naar de school te krijgen. 
We maken best zoveel mogelijk reclame, o.a. via Facebook. 

http://www.despringplank-tielt.be/
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● GWP wie? wat? wanneer? Waar? 
Van woe 27/04/2022 t.e.m. vrijdag 29/04/2022 in De Zeekameel te Lombardsijde 
Diverse activiteiten: 

• L1 tot L3 
Dag 1 Sea-Life met misschien een opsplitsing. 
Dag 2 VM krabben vangen NM Duinentocht Av. Pyjamafuif. 
Dag 3 Go-carts + verrassing. 

• L4 tot L6 
Dag 1 VM rechtstreeks naar Zeekameel NM krabben vangen AV garnaalvissen (activiteiten 
beide met gids). 
Dag 2 VM Bezoek Atlantic Wall in Raversijde (audio-gids) NM go-cart Av Pyjamafuif. 
Dag 3 Schattenjacht 

Er wordt op toegezien dat er steeds voldoende begeleiding aanwezig is volgens het principe: twee  begeleiders 
tot 16 leerlingen en extra begeleider per volgend gestart zestiental. 
Elke dag komt er tijdens de GWP voor de ouders een verslag via Facebook en schoolwebsite. 
Voor de ouders is er op 22/03/2022 een infoavond. 
De kost van de GWP bedraagt € 145 maar de vriendenkring zorgt al voor een bijdrage van € 5. De kosten 
zullen verder gedrukt worden door een pannenkoekenverkoop. Verder kunnen de ouders via de mutualiteit nog 
een bedrag terug krijgen. Om de 4 maanden wordt er aan de ouders een bedrag van € 30 gevraagd zodat het 
bedrag gespreid is. Op het einde is er in juni een afrekening. Sommige ouders hebben geen toestemming tot 
deelname gegeven, hetzij om financiële of religieuze redenen. De school contacteert deze ouders en kijken mee 
voor een oplossing. 

2.4. Schoolbudget. 
Afsluiting boekjaar 2021 en begroting 2022 De school sluit boekjaar 2021 af met een positief saldo van ruim 
€ 6000. 

2.5. Schoolwerkplan. 
Een aanzet tot dynamisch schoolwerkplan, gebaseerd op het R-OK, wordt verwacht tegen einde van het 
huidige schooljaar. Hieraan wordt door een kernteam gewerkt met de directeur, Cindy en Thomas. 
R-OK staat voor Referentiekader Onderwijskwaliteit 

3. Adviserend aan de Raad van Bestuur en de algemeen directeur. 
3.1. Toewijzing mandaat van directeur. 

● Per 1 juli wordt de directeur vast benoemd. 
3.2. Programmatie/studieaanbod. 
3.3. Infrastructuur 

● De buitenklas voor de peuters is prioritair. Het wordt een uithangbord voor de school. 
● In de planning staat de aanpak van de gang van L3 en L4. 
● De elektriciteit wordt verder in fasen vernieuwd worden, o.a. reeds tijdens de paasvakantie. 

http://www.despringplank-tielt.be/
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● De vraag wordt gesteld wat er staat te gebeuren met de strook achteraan. Er wordt o.a. de vraag 
gesteld of buitendeuren voor rechtstreekse toegang kan. Verdere vragen: omheinen (wel duur) ?  
Moestuin (wat met de zomermaanden) ?  

3.4. Leerlingenvervoer 
4. Overleg met de directeur. 

4.1. Aanwending lestijdenpakket. 
● Prognose 2022 – 2023. 

Dit wordt uitvoerig door de directeur toegelicht. Iedereen ontving het overzicht in zijn/haar mapje. 
4.2. Organisatie van niet-lesgebonden opdrachten. 
4.3. Welzijn en veiligheid op school. 

● Stand van zaken politiecontroles aan de schoolpoort. 
De politie trad reeds twee maal sensibiliserend op. Binnenkort wordt dat verbaliserend. De onwil bij 
sommige ouders blijft en wordt geïllustreerd door enkele concrete gevallen.  
Misschien is het nuttig dat het sensibiliseren van de ouders zelf komt. Er kunnen bedrukte hesjes voor 
de ouders komen zodat ze direct herkenbaar zijn. Te bespreken op Forum 1/04/2022? 

5. Nieuws uit de leerlingenraad. 
● Verwezenlijkingen tot op heden in 2021/2022. 

De leerlingenraad slaagde erin een leuke kinderfuif te organiseren op 25/02/2022. De school voorzag 
versnaperingen en ook de prijzen van de fotowedstrijd werden uitgereikt. 

6. Diverse input ouders. 
7. Varia 

● Nieuw leven voor de vriendenkring. Er is een vraag naar engagement o.a. voor het Schoolfeest. 
● Voor ouders is het niet altijd duidelijk wat de Schoolraad precies is. Ze verwarren het soms met een 

Ouderraad en/of een Oudercomité of vriendenkring. Er komen ideeën om dat onderscheid duidelijk te 
maken. Nu blijkt dat het niet zo gemakkelijk is om dat in een korte tekst duidelijk en foutloos weer te 
geven. De bevoegdheden beschrijven van de schoolraad is een hele boterham en valt moeilijk samen te 
vatten. Toch kan dat verder bekeken worden. 
Misschien kunnen de leden van de Schoolraad zich dan op een of andere manier op het schoolfeest 
voorstellen. 

● Er is doorlichting aangekondigd in Het Reuzenhuis en De Dorpsparel. Voorlopig is dit nog niet het geval 
voor onze school. 

● De praattafels zijn weer mogelijk. Er wordt beslist om hier na de paasvakantie terug mee van start te 
gaan.  

8. Datum volgende vergadering. 
De volgende vergadering staat gepland op 20/06/2022 (wijziging t.o.v. initiële planning van 21/06/2022). 
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Stefanie Van Hauwaert      Pascaline Huvaere 
Voorzitter       Ondervoorzitter 

 

 

Daniël Boone       Bjorn Moerman 
Secretaris       Directeur 
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