
Verslag Schoolraad woensdag 15 februari 2023. 

 

Aanwezig: Ann Parret, Rosa Crommelinck, Marijke Vanoverberghe, Petra Ballekens, Bart Opsomer, 

Sanne Verfaillie, Pascal De Meersseman, Bieke Maertens 

Verontschuldigd: Stefaan Bonte, Flory Janssens 

 

Agenda: 

1 Goedkeuring vorig verslag 

Alles ok 

 

2 Schoolpopulatie op 1 februari 2023. 

Op basis van onderstaande aantallen worden de berekeningen gemaakt voor volgend schooljaar. 

 

22-23 lln 

aap 25 

kikker 18 

poes 18 

hond 20 

schaap 22 

leeuw 20 

giraf 21 

1A 21 

1B 21 

1C 20 

2A 17 

2B 16 

2C 18 

3A 22 

3C 23 



3D 23 

4A 19 

4C 20 

4D 18 

5A 22 

5C 20 

5D 22 

6A 22 

6C 23 

6D 23 

TOTAAL 514 

 

 

 

3 Pimp-je-speelplaats: stand van zaken. 

- Vervanging van gras door kunstgras bij de kleuters (meer aarde en modder, dan gras) 

- Vooral grote werken op de speelplaats van Toyeplein die door aannemer worden gedaan. De 

ouderraad uitte hierin hun bezorgdheid omtrent het beschadigen van de speelplaats en hoe 

een kraan kon worden gebruikt, zonder schade aan te brengen. De werkgroep zit hiervoor 

nog eens samen met de aannemer. 

 

4 Sanitair blok Plein: stand van zaken. 

Het sanitair blok op Plein werd volledig gerenoveerd. Er zijn nu aparte toiletten voor de jongens en 

de meisjes. 

5 Aanpassingswerken Deerlijkstraat: stand van zaken. 

De groene houten deuren in de Deerlijkstraat zijn aan vervanging toe. Die worden in de paasvakantie 

vervangen. Ook het plafond in de eendjesklas wordt vernieuwd. 

6 Typlessen: stand van zaken. 

Alle leerlingen behaalden hun diploma. Het komt er nu enkel op neer om thuis verder te blijven 

oefenen. 

7 Decreet Leersteun: wat betekent dit voor onze school? 

Steeds meer groeide de vraag om de ondersteuning van zowel de leerling met een zorgbehoefte als 
de begeleidende leerkracht sneller, efficiënter en meer op maat te organiseren. Daarom werd beslist 



om het M-decreet te vervangen door een leersteundecreet voor zorgnoden. De leden van de 
schoolraad gaan akkoord met een samenwerking met Leersteuncentrum Zuid West-Vlaanderen. 
  
8 Komende activiteiten: 

 Carnavalsoptreden: op de speelplaats van Deerlijkstraat om 13u30 (1e tot 6e lj doet hieraan 

mee) 

 Kleutermusical: op vrijdagnamiddag 17 februari en zaterdagvoormiddag en namiddag 18 

februari 

 Klusjesdag met de ouderraad, zaterdag 18 maart 2023: eerst wordt de buitenklas afgewerkt. 

Indien er nog tijd over is, wordt er kunstgras gelegd bij de kleuters. 

 Schoolontbijt: op zondag 19 maart  

 Kinderfuif en ouderfuif: op zaterdag 25 maart: iedereen is welkom 


