
Verslag vergadering schoolraad     

     

Online vergadering op donderdag 17/2/2022 om 20u  

Aanwezig: Nele De Keyser, Günther Schollaert, Katja De Kesel, Katlijn Pauwels, Jan Gybels, Marc 

Coppejans, Erwin Meire, Annelies Lannoo, Céline De Clercq. 

Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Verslag van vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd. We sommen de besproken punten 

hieronder nog even op: 

- Stand van zaken : inrichting speelplaats Molendreef / Kasteeldreef. 
Er is momenteel een plan in opmaak van de speelplaats met verschillende zones. Er wordt ook 
bekeken wat de mogelijkheden zijn met “de tuin van de zusters”. Er is hiervoor een werkgroep 
die kijkt met welke prioriteit welke zones dienen aangepakt te worden. Is hiervoor nog 
input/participatie ouders gewenst? 

- Stand van zaken : veiligheid rond de school => reacties na infomomenten m.b.t. gemachtigd opzichter 
- Er waren twee geïnteresseerden om de rol van gemachtigd opzichter te kunnen uitvoeren, 
maar die hebben ondertussen terug afgehaakt. Er zou best opnieuw contact met die mensen 
opgenomen worden. 
- Kan er nog een oproepbrief rondgedeeld worden met meer concrete info? 

- Het kan een meerwaarde zijn een vacature uit te schrijven met duidelijke 
functieomschrijving, eventuele vergoeding, verzekering, frequentie. Kan misschien 
gepubliceerd worden buiten de school, via Lievelink. 
- Er werd samen met de Triangel een brief opgesteld t.a.v. de gemeente om de 
veiligheidssituatie in de schoolomgeving aan te kaarten en extra middelen te vragen (o.a. extra 
politietoezicht , …) 

- Bekendheid / betrokkenheid oudercomité – schoolraad 

- De input omtrent te bespreken items (komende van de ouders) blijft voorlopig op een laag 
pitje, mede ten gevolge van Corona en het daardoor uitblijven van activiteiten van het 
oudercomité. Het oudercomité werd via Liesbeth op de hoogte gebracht van de data van de 
geplande schoolraden. Zij worden voorafgaandelijk een nieuwe schoolraad bevraagd of zij te 
bespreken punten hebben. Op die manier kunnen een aantal zaken teruggekoppeld worden. 
Een extra overleg gebeurt op vraag van het oudercomité, maar er worden voorlopig geen 
extra vergaderingen ingepland. 

- Schoolfotograaf 
            Via het oudercomité waren er een aantal ontevreden reacties gekomen op de schoolfotograaf 
en het online bestellen van de foto’s. 

Dit was reeds door een aantal partijen al bij de directie aangekaart. 
De school is zich bewust van het feit dat een paar zaken fout gelopen zijn, maar dit zou 

ondertussen recht gezet zijn. 
- De klasfoto was gratis en er mochten dus geen verzendingskosten aangerekend worden. Het 
doel was eigenlijk dat de foto’s op school zouden geleverd worden, zodat niemand 
verzendingskosten moest betalen. Dit is ondertussen ook doorgesproken met de fotograaf. 
- De suggestie om met lokale fotograven te werken blijkt moeilijk, aangezien het de 
scholengemeenschap is die een contract voor de schoolfoto’s afsluit en De Bron daarin te 
volgen heeft. 



- Als er toch nog mensen problemen zouden ervaren of niet tijdig foto’s konden bestellen, 
mogen ze mailtje sturen naar de school om dit alsnog in orde te kunnen brengen. 
=> Dit werd op deze manier gecommuniceerd naar het oudercomité. 

 

Inrichting speelplaats Molendreef stavaza 

Het plan van inrichting is gefaseerd volgens de beschikbare financiën. We vangen nu de eerste fase 

aan en de taken zijn verdeeld. Op zaterdag 26 februari vat deze aan met: 

• Aanplanting van 2 bomen 

• Plaatsen van de palen en/of stabilisé hiervoor voor het plaatsen van een schaduwdoek over 

de zandbak voor de kleuters 

• Indien de levering vlot verloopt, zullen ook de voetbalgoaltjes kunnen geplaatst worden 

onder de luifel. Rond de palen van de luifel komt eveneens kleurrijke bescherming. 

• Er zijn ook plantenbakken aangekocht op wieltjes. 

• Eveneens volgt ook de testfase voor plaatsen van een grote tekening op de speelplaats: soort 

van kleurrijke grote slang over groot deel van de speelplaats (kan gebruikt worden als 

parcours voor de fietsjes ook. Er zal niet geverfd worden voor april wegens klimatologische 

redenen. Deze tekening wordt financieel ondersteund door de oudervereniging. 

Voor deze stap 1 is voorlopig geen extra hulp of input nodig. 

Vanuit de oudervereniging kwam de vraag of het spelmateriaal en de fietsjes nog gebruikt worden 

tijdens de speeltijden. Er zou veel verveling tussen de kinderen op de middag zijn wat kan leiden tot 

conflicten. Katja geeft aan dat er een werkgroep rond invulling van de speeltijden is (waar ook zij in 

zetelt. De speelkisten en fietsjes worden zeker gebruikt tijdens de korte speeltijden en worden dan 

ook buiten gezet. Er wordt ook een spelotheek (cfr Kasteeldreef) in orde gemaakt met rekken en 

bakken. Tijdens de grote middagspeeltijd is het niet echt opportuun om al het spelmateriaal buiten 

te zetten gezien de grote populatie op de speelplaats dan. Het 4 op een rij-spel is nog niet buiten 

gezet omwille van het weer. De oudervereniging geeft ook aan zeker te willen sponsoren voor 

invulling van spelmateriaal. De vraag voor een rustige speelhoek blijft eveneens actief. 

Veiligheid rond de school 

Door zowel De Bron als De Triangel werd een brief gestuurd aan het gemeentebestuur omtrent de 

onveilige situatie rond de school en Triangel. Ook Marc had reeds persoonlijk een brief hieromtrent 

gestuurd. We stellen helaas vast dat de gemeente hierop niet antwoordt en betreuren dit ten 

zeerste. Veiligheid lijkt geen prioriteit voor dit gemeentebestuur. Ook op de laatste onderwijsraad 

kwam dit punt naar voor bij alle scholen in de gemeente Lievegem. Het antwoord toen luidde: 

“Gemeente Lievegem is zich bewust van de problematiek maar na de fusie ziet het gemeentebestuur 

voorlopig het bos door de bomen niet.” Erwin neemt de handschoen op en contacteert komende 

week schepen De Wispelaere hieromtrent. 

Ook de vacature ‘gemachtigd opzichter’ blijft openstaan. 2 personen hadden zich aangemeld maar 

nadien kandidatuur terug getrokken. Deze vacature zal opnieuw via de nieuwslijn worden 

meegegeven aan de ouders en of een brief. Marc geeft ook mee dat via mobiliteit Vlaanderen er 

brochures kunnen aangevraagd worden voor ‘gemachtigd opzichter’. De opleiding dient voorzien te 

worden door de lokale politie. Marc zal dan ook informeren voor deze folder. Bedoeling is wel om via 

alle kanalen zoveel mogelijk geinteresseerden te bereiken (ouders, vrijwilligers, grootouders…. En 



hen warm te maken, ook aan de schoolpoort kunnen ouders of andere die per fiets of te voet komen 

persoonlijk eens aangesproken worden hieromtrent. 

Ook zal via de nieuwslijn het concept van de rijen (Molendreef-Kasteeldreef en omgekeerd) opnieuw 

gecommuniceerd worden. Dit kan de ouders informeren om bv hun kinderen op de andere locatie op 

te halen. Deze vraag kwam eveneens vanuit de oudervereniging waar blijkt dat dit systeem bij de 

nieuwe leden niet gekend is. Zou een oplossing kunnen bieden voor parkeerproblemen rond 

Kannunik Triestlaan. 

Bekendheid Schoolraad 

Vanuit de schoolraad hebben we meer input en bekendheid nodig. Alle kanalen kunnen 

aangesproken worden om de bekendheid te stimuleren: bord met info op school, via 

oudervereniging maar ook via de nieuwslijn. 

Variapunten oudervereniging 

Brievenbus: de school heeft op beide locatie brievenbussen aangekocht en zal deze asap ophangen. 

Dit zal een oplossing kunnen bieden voor de overbodige briefwisseling in de bus van de 

oudervereniging. 

Schoolfotograaf: de grieven werden besproken en feedback werd goed onthaald. Er wordt wel 

gevraagd om bij dergelijke, grotere problemen eerder algemeen te communiceren dan enkel naar de 

klagers zelf. 

Communicatie: directie zal onderzoeken om de communicatie gestroomlijnd te laten verlopen dan bv 

van uit de verschillende (persoonlijke) emailadressen. Werken bv met aliassen kan een oplossing 

bieden aldus Céline. 

Pedagogische workshops voor ouders 

Céline wenst de idee te lanceren om pedagogische workshops in te lassen voor ouders. Rond bv 

onderwerpen als autisme of leerproblematieken of andere. Er zal gevraagd worden of de 

oudervereniging hierin wil participeren en organiseren (om dit laagdrempelig te houden) en dan bv 

een oudercafé aan te koppelen. Concreet bv een pedagoog uitnodiging voor korte lezing, workshop. 

Dit kan elkeen maar ten goede komen. 

Vraag Marc betreffende centrale toetsen   

Vanaf 2024 komen er nieuwe centrale toetsen. Wat houdt dit in en is er al info. Voorlopig geen 

concrete info, maar die info wanneer beschikbaar zal zeker gedeeld worden. Het lijkt ons interessant 

om hier ook ouders en oudervereniging in mee te nemen. 

Uit de onlangs afgenomen KOALA test voor alle 5 jarigen kwam naar voor dat een intensief taalbeleid 

en taalbad nodig is, maar dat dit ook zijn vruchten afwerpt. Er wordt meer ingezet op taalbeleid om 

onze anderstalige nieuwelingen nog meer te ondersteunen. Andere afgenomen of af te nemen 

testen zijn Saltotest, Sitotest en burgerkompas. 

Varia 

Er werden 1239 koekjes zakjes verkocht, wat een winst oplevert van 4600 euro (wat de speelplaats 

ten goede komt), proficiat met dit grote succes toch wel. 

Het schoolfeest vindt plaats op 22 mei en zal herhaaldelijk in de spotlights gezet worden. 



De volgende vergadering zal plaats vinden op 19 mei om 20u. We hopen 

elkaar live en dorstig te mogen ontmoeten. 

 


