
Schoolraad Vrije Centrumschool Zwevegem dd. 03.06.2021 

Aanwezig: Bart Opsomer, Rosa Crommelinck, Stefaan Bonte, Karolien Van Loosvelt, Pascal De Meersman, Els 

Vandenberghe, Anne Paret, Petra Ballekens, Flory Janssens,  

Verontschuldigd/afwezig: Sanne Verfaillie, Marijke Vanoverbeke, 

1. Verslag vorige vergadering 

 

- Geen opmerkingen. 

- Het verslag van de voorgaande schoolraad is voorlopig nog niet voorhanden. 

 

2. situatie op school i.v.m. de coronapandemie 
 
- wij zijn voorlopig gespaard gebleven van besmettingen op school 
- de laatste weken bij meester Pascal De Meersman een positief geteste leerling 
- Vandaag opnieuw een positie geteste leerling 
- Positieve gevallen resulteren in quarantaine van de besmette leerlingen en nauwe contacten van 

deze leerlingen. Dit telkens op voorstel van het CLB, wat zeer vlot verloopt. 
- Quarantaine wordt opgevangen via online lessen, die meevallen. 
- De leerkrachten blijven gespaard. 
 

 
3. Samenstelling schoolraad 

 
- Rosa en Ann delen mee de komende 4 jaar verder deel te willen uitmaken van de schoolraad 

vanuit de Zwevegemse gemeenschap. Marijke laat via mail weten dat ook zij opnieuw aansluit de 
komende vier jaar. 
 
 

4. wijzigingen in het schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022 
 

- zie nota in bijlage 

- vragen omtrent de taalscreening:  

o vervangt dit Taalzorg? 

 Dit blijft naast mekaar lopen.  

 In de werkgroep zorg zal daar meer info over gegeven worden en er komt ook 

nog een nascholing 

- Geen vragen omtrent 

o toelatingsvoorwaarden nl. 290 halve effectieve schooldagen aanwezigheid 

o samenstelling beroepscommissie/ontvangst aangetekende zendingen 

o vermelding bepaalde verplichte gegevens op officiële documenten 

o onmogelijkheid tot vrijstelling van het volgen van rooms-katholieke godsdienst 

o maximumfactuur 

 
5. prijsaanpassingen 

 
- de prijzen voor maaltijden stijgen met 0,10 EUR voor de kleuters en met 0,10 EUR voor de 

leerlingen van de lagere school 
- de prijzen voor het zwemmen wijzigen van 1,10 euro naar 1,20 euro per zwembeurt van 45 min. 

 
 

6. extra halve pedagogische werkdag 
 
- de schoolraad keurt dit principe goed. 



 
 

 
7. vakantiedagen en pedagogische werkdagen voor het schooljaar 2021-2022 

 
- Vakantiedagen:  

o vrijdag 12 november 2021 
o woensdag 2 februari 2022 
o woensdag 25 mei 2022 

 
- Pedagogische studiedagen: 

o maandag 27 september 2021 
o vrijdag 22 oktober 2021 

 
8. Bijkomende ICT-infrastructuur 

 

 Ontvangst van subsidies Vlaamse overheid voor aankoop van infrastructuur 

 Leerlingenaantal van de Kappaertschool is meegerekend met bijkomend budget tot 
gevolg 

 Dit wordt gebruikt conform een visie 
o IPad’s worden in de klas gebruikt voor foto’s, oefening, opzoeken van informatie 
o De kleuters en de onderbouw gebruiken ook vaste computers 
o De bovenbouw gebruikt Chrome Books – laptop voor online toepassingen 
o Vanaf het 3de leerjaar wordt vaak gebruik gemaakt van de computerklas 
o Met de subsidie worden ChromeBooks aangekocht. 

 Het budget met gespreid worden over meerdere jaren 
o We kopen nu niet voor iedereen een Chrome Book 
o We spreiden de aankoop over 2 jaar om telkens maar de helft te moeten 

vervangen 
 

9. Varia 
 

- Vergaderdata voor volgend schooljaar worden voorlopig vastgelegd: 

 22 september 2021 om 19u00 

 23 februari 2022 om 19u00 

 8 juni 2022 

- Aan de ouderraad wordt gevraagd of deze data schikken. 

 

 

 

 

In bijlage:   

nota met wijzigingen in het schoolreglement voor het schooljaar 2021-2022 


