
Verslag Schoolraad 23/02/22. 

 

Aanwezig: Bart Opsomer, Pascal De Meersseman, Ann Parret, Flory Janssens, Stefaan Bonte, Marijke 

Vanoverberghe, Sanne Verfaillie 

Verontschuldigd: Els Vandenberghe, Petra Ballekens, Rosa Crommelinck 

 

Agenda: 

1 Goedkeuring vorig verslag 

Alles ok.  

 

2 Schoolpopulatie op 1 februari 2022 (zie bijlage) 

Op de schoolpopulatie van februari 2022 worden de middelen voor volgend schooljaar berekend.  

Wordt bekeken volgens grondgebied Zwevegem. Een algemene daling is overal zichtbaar.  

 

3 Keuze traiteur voor de komende 3 schooljaren 

Wet op de overheidsopdrachten volgen: er wordt een openbare aanbesteding daarvoor gedaan. 

Sedert dit jaar koppelt school zich los van de gemeente.  Er werd contact opgenomen met DOKO, die 

contracten opmaakt voor scholen. DOKO heeft dit ook gedaan voor traiteurs. Alle katholieke scholen 

van Zwevegem werken hiervoor samen. 

Gebaseerd op Prijs: Esthio (eigen vervoer) 

Gebaseerd op Duurzaamheid (heel veel groenten, korte keten): Hanssens 

   Nadeel: vervoer door externe firma’s, soms moeite om alles te vinden 

Gebaseerd op Ontzorging (er moet door school niet veel gedaan worden): Delimeal 

 

Wat vinden de leden van de schoolraad: 

> Er moet voldoende zijn  

> Gezonde voeding (met veel groenten) 

> Goede prijs/kwaliteit 

 

4 Digisprong: stand van zaken 

> Voorlopig werd de helft van de Cromebooks aangekocht ( de andere 80 zijn voor volgend 

schooljaar, 60 voor de Deerlijkstraat en 20 voor Toyeplein) 

> Oplaadkar die afgesloten kan worden (€1000) 

> €2000 om het netwerk te verbeteren 



Leerkrachten zullen ook ICT materiaal  krijgen. Dit is eenmalig, door tussenkomt van de overheid. Er 

worden 35 nieuwe laptops aangekocht voor het personeel. Er is ook een raamcontract daarvoor, bij 

Signpost. De laptops zijn enkel voor professioneel gebruik.  

 

5 Aanbod typlessen 

Momenteel typlessen door externe firma en men gebruikt daarvoor een lokaal op school. Dit is 

redelijk duur. 

Door de aankoop van 20 cromebooks voor het 4e leerjaar zou men typlessen willen aanbieden in de 

klas (een online programma). Wordt geprobeerd om volgend jaar reeds te realiseren. 

Het 5e en 6e leerjaar krijgen nog de kans om door de externe firma te leren typen volgend 

schooljaar.  

 

6 Varia 

> Bart: verfraaiing van de speelplaatsen: Nu wordt speelplaats per speelplaats bekeken. En zo 

kan het budget in 1 speelplaats gestoken worden. Zo kan er meer gerealiseerd worden. Dit 

schooljaar wordt de bovenspeelplaats op het Toyeplein aangepakt.  

Muurtje aan kippenhok wordt deels afgebroken. In de plaats komt er aarde met een 

glijbaan, een stille hoek. 

Er wordt een zeil boven de zitbanken gehangen, zo kan er een klas ook buiten les hebben bij 

wat regenweer. 

Wie zorgt er voor het onderhoud van het groen: een groendag per schooljaar met de 

leerkrachten 

> Marijke: wordt EHBO cursus gegeven op school voor leerlingen? Tijdens de verkeersweek is 

er tweejaarlijks een stuk EHBO.  

Ook leerkrachten die hulpverlener zijn krijgen opleiding hieromtrent, 4u per schooljaar.  

> Sanne: carnavalstoet niet goedgekeurd door gemeente. Werd in januari aangevraagd en dan 

gaf de gemeente aan dat het niet kon door de coronacijfers van toen. 

 


