
Verslag vergadering schoolraad     

     

Live vergadering op de campus Molendreef maandag 23 augustus om 20u  

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

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

Verslag van vorige vergadering 20/5/2021 werd unaniem goedgekeurd. Hieronder volgt een verslag 

van de vergadering van 23 augustus, de accenten of vragen worden in het geel aangeduid. 

 

Goedkeuring Schoolbrochure 

De vernieuwde schoolbrochure werd uitgedeeld en besproken naar aanleiding van de aanpassingen 

naar het model van het Katholiek onderwijs Vlaanderen. Ouders krijgen via mail de link om de 

brochure te raadplegen. 

Er staan nog enkele foutjes of manco’s/dubbels in die door de directie zullen aangepakt worden. 

Bijdrageregeling werd besproken en goedgekeurd. 

 

Overleg oudercomité 

Er was een overleg tussen vertegenwoordiging van de schoolraad en het oudercomité. Een en ander 

moet echter nog gefinetuned worden daar de gevraagde taken niet echt duidelijk zijn voor beide 

partijen. We gaan er van uit dat het initiatief of de vraag komt van het oudercomité om samen te 

zitten en dan samen pedagogische kwesties te bespreken. Deze meetings zullen ad hoc worden 

vastgelegd en naderhand besproken worden in de schoolraad. 

Nele en Günther beleggen nieuwe vergadering met Nancy van het oudercomité. 

 

Vastleggen overlegmomenten/vergaderingen schoolraad 

Er wordt vanwege de ouderparticipatie toch geopperd om minimaal 4 overlegmomenten te hebben 

gedurende het schooljaar, dit wordt unaniem aanvaard. Met dien verstande ook dat extra 

overlegmomenten steeds kunnen ingepland worden naar noden. De komende drie vergaderingen 

werden vastgelegd: 

18 nov 2021 om 20u 

7 feb 2021 om 20u 

19 mei 2022 om 20u 

Augustus 2022 TBN 

 



Inrichting speelplaats Molendreef 

 

De speelplaats zal klaar zijn op 1 september 2021. Verder zal er gewerkt worden in verschillende 

fases (sterk afhankelijk van het gealloceerde jaarbudget. 

Fase 1 staat nog gepland voor 2021: er worden groen accenten voorzien + toestellen en valmatten. 

Hier werd ook de rol besproken van de interne en externe preventie adviseur naar keuring van de 

toestellen en veiligheid uiteraard. In november 2021 staat er ook een oplap en herstelmoment 

ingepland om de meest dringende zaken op de speelplaats(en) aan te pakken.  

Er is een werkgroep speelplaats die voor oktober 2021 ingepland staat. 

Fase 2 is voorzien binnen budget 2022 waar er bv een stille hoek zal gecreëerd worden en een 

speeltuig. Verdere ideeën kunnen steeds doorgegeven worden aan Katrien Heyndrickx van het 2elj: 

er werden vanuit de ouders reeds opties gegeven zoals moestuinprojecten, soort van houten 

paarden te creëren…… 

Ouders en sympathisanten kunnen steeds assistentie bieden. 

Voor het verdere gebruik van de tuinen van de zusters staat een overleg gepland op woensdag 

25/8/2021, waar dan hopelijk de bevestiging zal komen. 

Voor extra activiteiten na de school of tijdens middagpauze wacht men op de opstart van de 

onderwijsraad, initiatief te nemen door de gemeente Lievegem, de directie volgt dit op. 

De vraag voor het eventueel verkrijgen van de extra groenzone in de Kasteeldreef als gevolg van de 

verkoop van de pastorij van Lovendegem, draait op niets uit. Marc heeft hiervoor diverse personen 

aangesproken maar deze vraag draait op niets uit, helaas en tot onze grote spijt. Minieme waterkans 

op gevolg. 

 

Veiligheid rond de school 

Dit is een blijvend en zich herhalend issue maar dient prioritair opgenomen te worden. Dit is ook een 

werk voor alle partijen. Dit thema leeft enorm en zeker binnen de oudergroep. 

Als voorstel zouden we het begin- en eindpunt van de fluo actie meer in de verf willen zetten, telkens 

de focus op 1 week veiligheid in alle vormen, bv optocht organiseren, sensibiliseren, mensen ook 

aanspreken op positief gedrag.  

Via het oudercomité en de directie kan de vraag gesteld worden om bv. de cursus of opleiding 

gemachtigd opzichter te volgen om het drukke verkeerspunt kasteeldreef/molendreef te bemannen? 

De schoolraad blijft ook ijveren om de gemeente en politie aan te spreken om toch opnieuw de 

bemanning van het kruispunt te voorzien. 

Voorstel om vanuit oudercomité vrijwilligers te zoeken om soort werkgroep hierrond te maken. De 

school zal zeker initiatieven hieromtrent faciliteren. 

 

 



Voorstelling schoolraad als orgaan op de infoavonden 

Omwille van de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijkheid dit algemeen voor te stellen. We 

bekijken dit om in overleg met het oudercomité een en ander op poten te zetten voor een 

voorstelling van dit orgaan en haar taken. 

Dit zal worden meegenomen in de meeting met Nancy. 

 

De vergadering werd afgesloten en de volgende vergadering zal doorgaan op 

18 november om 20u. 

Punten voor de volgende vergadering mogen zeker doorgegeven worden. 

 


