
Verslag vergadering schoolraad     

     

Live vergadering op donderdag 13/10/2022 om 20u  

Aanwezig: Katja De Kesel, Katlijn Pauwels, Erwin Meire, Ester Van der Meulen, Mieke De Rho, Marc 

Coppejans, Nele De Keyser 

Verontschuldigd: Günther Schollaert, , Jan Gijbels, Céline De Clercq 

 

Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Verslag van vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd.  

 

Goedkeuring schoolbrochure 

Dit werd online goedgekeurd. Er werden nog korte enkele wijzigingen overlopen: 

- Bij (vroeger) overstappen naar het eerste leerjaar, is de de leeftijd niet strikt bindend, maar wordt 

vooral naar het kind gekeken. 

- Prijswijzigingen betreffende bvb. de zwemlessen => 10x per jaar zwemmen beslaat reeds de helft 

van de maximumfactuur (kleuter = 50€ en lager = 95€) 

 

Inrichting speelplaats Molendreef stavaza 

Fase 1 in de Molendreef is afgewerkt en momenteel is fase 2 in uitvoering, zijnde het 

opfrissen/herstellen van de groene speeltuin, aanvullen/vervangen bakken met speelgoed t.h.v. de 

zandbak, … Er wordt een stand van zaken opgemaakt betreffende het beschikbare budget. 

De leerkrachten stellen ook vast dat de bakken met speelgoed steeds meer gebruikt worden op de 

speelplaats. 

In de Kasteeldreef zijn ook enkele herstellingswerken uitgevoerd m.b.v. “handige papa’s/mama’s”. 

Hiervoor zal nog een klusjesdag doorgaan op 4 maart 2023. 

 

Veiligheid rond de school 

- Bouwwerken rechtover de school : dit verloopt vrij vlot, er is een zeer goede communicatie met de 

aannemer. 

- Gemachtigd opzichter : er melden zich 2 kandidaten die ondertussen de opleiding gevolgd hebben 

en sinds november elke morgen het kruispunt bemannen t.h.v. Kasteeldreef en Molendreef. De 

vrijwilligersvergoeding (5€ per ochtend) wordt in handen genomen door Jan Gijbels (waarvoor heel 

veel dank), hij zal hiervoor verder contact opnemen met Erwin of de gemachtigde opzichters zelf. 



Erwin stelt een planning op wie wanneer “van dienst” is. (Suggestie = fluohesjes met bedrukking 

Hendriks?) 

- Foutparkeerders : dit blijft een groot probleem, in veel gevallen zijn het ouders die zich hieraan 

schuldig maken bij het afzetten of ophalen van hun kinderen. We willen hier dit jaar heel graag een 

actief werkpunt van maken! 

- Ludieke actie vanuit de kinderen? Te bespreken op personeelsvergadering, eventueel iets 

voor de werkgroep sport? Mogelijks te koppelen aan de fluo-actie? 

- Alternatieven aanbieden en promoten = parking KBC, Kanunik Triestlaan, eventueel 5 min 

later komen, … 

- Probleem momenteel iets minder t.h.v. de verkeerslichten, maar vooral op parking 

personeel De Bron/Triangel => slagboom/bareel (enkel voor personeel, kegels plaatsen 

onder toezicht leerkracht gedurende 15 min voor startuur en 15 min na einduur school 

- Er kwam een schrijven van de gemeente dat de schoolsite van De Bron en De Triangel (Kasteeldreef 

– Molendreef – Kannunik Triestlaan) als eerste aan de beurt zal komen om samen met de gemeente, 

de directie alsook eventuele afgevaardigden van de ouderverenigingen, een afvaardiging van de 

politie en het studiebureau Veneco aan tafel te zitten om de veiligheid en mogelijke aanpassingen te 

bespreken. Dit zal doorgaan op woensdag 7/12/22. 

 

Evaluatie nieuw concept infoavond 
 
→ De info-avond werd gemist om volgende redenen : contact met andere ouders, vragen van 
andere ouders horen, soms moeilijk om de info te begrijpen als er enkel een PP beschikbaar is (zeker 
in het lager). Voordeel info-avond is ook dat er dan algemene info kan gegeven worden, want het 
infomoment op 01/09/2022 dit jaar was niet voor iedereen ideaal. 
 
→ Voordeel openklasdag : toegankelijker voor anderstaligen, gewenning kinderen en verlagen van 
de 1 september – stress. Bij de kleuters verliep deze openklasdag soms chaotisch, moeilijk voor de 
leerkrachten om in contact te komen en juiste info mee te geven. 
 
→ Conclusie voor volgend schooljaar: 
Peuter: infoavond en meespeeluurtje (zoals altijd) 
Kleuter: openklasdag + 30min op voorhand apart met nieuwe leerlingen/ouders  
Lager: openklasdag met focus op de kinderen, infoavond voor de ouders 
 
Evolutie leerlingen  
- Dalend leerlingen aantal 
 
=> schoolverlaters juni 2021: 
*wegvallen bus: 4 lln. 
*BuO: 5 lln. 
*na 5L naar 1B: 2 lln. 
*verhuis: 3 lln. 
*dichter bij huis: 2 lln. 
*welbevinden: 1 ll. 
*niet tevreden: 7 lln. 
 

 
=> schoolverlaters juni 2022: 
*BuO: 2 lln. 
*na 5L naar 1B: 3 lln. 
*verhuis: 7 lln. 
*dichter bij huis: 2 lln. 
*welbevinden: 2 lln. 
*niet akkoord advies: 3 lln. 



- Nieuwe leerlingen: 12 kleuters, 6 leerlingen lager + 4 peuters (september) 

• peuterklas: Alaz (broer van Nida, Mina en Ayaz Dogan), Asensio (broer van Damien Van den 
Daele), Michelle en Demi 

• 1ste kleuterklas: Harlen, Juliette, Lyam (broer van Zyas Pauwels), Mira (nichtje van Ayse en 
Mehmet Uckuyulu), Bas, Mihrimah, Zinedine, Olivier, Lübeyna  

• 2de kleuterklas: Hamza 

• 3de kleuterklas: Borissa, Ameya 

• 1ste leerjaar: Darina Bonheure 

• 2de leerjaar: Eyup Ensar 

• 3de leerjaar 

• 4de leerjaar: Lars De Smedt 

• 5de leerjaar: Frederique Lippens (broer Audrique Lippens 2L) 

• 6de leerjaar: Kasper De Smedt 
 
- Het aantal anderstalige kinderen stijgt. Het blijft belangrijk om de kwaliteit te bewaren, daarom 
wordt sterk ingezet op extra ondersteuning (taalbad) waarbij de anderstalige kinderen leerstof reeds 
op voorhand en individueel aangereikt worden. De eindtermen blijven hetzelfde en het programma 
blijft aangehouden. 
 
 
Wijzigingen team  

• Kleuter: Ulrike terug uit zwangerschapsverlof (vult ⅘ aan en geeft zorg), Gratia terug na 
ziekteverlof, Kaat Van de Velde in 1KA (halftijds bij Mieke) 

• Lager: Fien Busschaert in 1C, Leonie Trenson in 6B ter vervanging van Ester, Michiel Van 
Cauwenberghe sport in de plaats van Miel Grawet, Ester Van der Meulen als interim van 
Céline De Clercq 

• Erwin Meire = halftijds 
 
  
Prioriteiten schooljaar 2022 - 2023  

• Digisprong: vervolg vorig schooljaar => chromebooks aangekocht 
→ pedagogische studiedag in november met SG 
→ Erasmus+ (Mieke) => Praag : STEM bij kleuters en ICT 
→ standaard typlessen in het vierde leerjaar 

• Taalbeleid: vervolg vorig schooljaar 
→ start kwartiermakers = elke dag 15 min lezen (verplicht op te nemen in uurrooster) 

• Verbindend schoolklimaat: vervolg vorig schooljaar 
→ Gouden Weken + vaste momenten in het jaar 
→ Pedagogische studiedag door Marita Stas in februar 

• Differentiatie en diversiteit: Start 
→ Pedagogische studiedag 
 * kleuter: 16 technieken (teach like a champion) 
 * lager: EDI-model (Teach like a champion - Expliciete directe instructie) 

 
 
Oudercomité 
 
 - Kinderen met lege brooddozen, wat doet de school hiermee? 

=> De school geeft aan hier relatief weinig mee geconfronteerd te worden. De meeste 
hebben wel een brooddoos mee, de inhoud is niet altijd even goed. Mogelijk oplossingen : 1 
€ - maaltijden OCMW (subsidie gemeente), warme maaltijd aanbieden als ze geen brooddoos 



mee hebben, bij een uitstap kopen de leerkrachten iets voor de kinderen, kinderen delen 
onderling, … 
In de Kasteeldreef wordt al meer op de speelplaats gegeten bij goed weer, dan is hier minder 
zicht op. 
 
- Soms te weinig warme maaltijden, kinderen die in de laatste shift moeten eten hebben niet 
altijd voldoende? 
=> De hoeveelheden worden bepaald volgens leeftijd door traiteur, school zal dit doorgeven 
en terugkoppeling vragen. 
 
- Parkeren fietsen t.h.v. ingang Kannunik Triestlaan? 
=> Het is niet de bedoeling dat er aan deze ingang fietsen gestationeerd worden. Bedoeling is 
deze in de fietsenstalling te plaatsen t.h.v. de hoofdingang. 

 
 

Volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 28/02/2023 om 20.00h in de 
Molendreef. 


