Verslag schoolraad 29.05.2018
Aanwezig: Delphine Lefere, Stefanie Pintelon, Miek Kemel, Inge Vanthuyne, Bert Verbeke, Peter
Vanmaeckelberghe, Katrien Ballière, Johan Vergaerde, Alexandra Vercruysse, Liesbet Gouwy,
Koenraad Verduyn, Christne Boydens, Sofe Devriendt (bezoeker)
Agendapunten
1. Goedkeuring verslag schoolraad 23.01.2018
2. Verkiezing voorziterrsecretaris
Voorzitter: Peter Vanmaekelberghe
Secretaris: Stefanie Pintelon
3. Overlopen huishoudelijk reglement: opmerkingen via mail naar secretaris formuleren tegen
volgende vergadering
- Aanpassing artkel samenstelling schoolraad: “Extra ouders kunnen deelnemen aan de
vergaderingen zonder stemrecht.”
- Aanpassing artkel mbt publicate in Lodootje: “Verslag wordt ter beschikking gesteld via de website
van de school.”
Toelichtng huishoudelijk reglement door de voorziter:
- Schoolraad heef adviserende bevoegdheid. De schoolraad bespreekt structurele aandachtspunten
en geen individuele cases van kinderen.
- Hoofddoelstelling van de schoolraad: Overlegorgaan tussen ouders en de school. De ouders
hebben een informateplicht naar andere ouders zodat iedereen op de hoogte is van het reilen en
zeilen in de school. Alle deelnemers kunnen agendapunten aanbrengen.
- In bepaalde gevallen dient de schoolraad geïnformeerd te worden. Dit is het geval bij de aanstelling
van een nieuwe directeur, mogelijke samenwerkingen met andere scholen, infrastructurele werken,
de verdeling van de lestjden, het welzijns- & gezondheids- en veiligheidsbeleid van de school,…
4. Verkeersveiligheid rondom de school
Toelichtng door Sofe Devriendt (aanwezig bij congres rond verkeersveiligheid in Gent)
Best Practce: Leuven - schoolstraat (volledig verkeersvrije straat)
Bespreking van mogelijkheden voor de verbetering van de verkeerssituate rondom de school.
Probleem: Chaotsche situate waarbij veel ouders en kinderen zich niet meer veilig voelen (fetsers,
voetgangers, auto’s, onduidelijkerafwezige wegmarkering)
Mogelijkheden:
- Schoolstraat: Volledig verkeersvrije straat tjdens bepaalde uren (start, einde en lunchpauze van de
school). Moeilijkheden: wetgeving – 2r3de van de bewoners dienen akkoord te gaan. Aanvraag dient
te gebeuren voor 01r04 voor het schooljaar nadien.
- Fietsstraat: Fietsers hebben absolute voorrang op auto’s.

- Omkeren van de circulaterrijrichtng in de buurt van de school waardoor het verkeer
gestroomlijnder verloopt.
- Kiss & ride zone op het markpleintje: Kinderen worden afgezet en kunnen veilig oversteken met
een opzichter. Bemerkingen: dit werd reeds in het verleden getest en de resultaten waren niet zo
positef (opzichter werd weggenomenr boze buurtbewoners want buurt was toen ook verkeersvrij).
- Alternateve fetsroute vanaf de fetstunnel (“het dukertje”) waardoor fetsers en auto’s niet langer
in confict komen.
- Aanbrengen van wegmarkering in Sint-Jorisstraat zodat voetpad duidelijk is voor auto’s.
Voorstellen zullen worden geformuleerd aan Stad Oostende. Daarenboven wenst de schoolraad
graag een verkeersexpert uit te nodigen om deze voorstellen uitgebreid te bespreken. De voorziter
zal hiertoe de burgemeester van de Stad Oostende contacteren. Op basis hiervan zal mogelijks een
afzonderlijke werkgroep worden opgericht. Deze zal aangestuurd worden door Koenraad Verduyn.
Verder werd aangekaart dat de school onvoldoende aangeduid wordt als school. Met name er staan
geen zone 30 borden of geen anders borden zoals bv de octopus palen of gele verkeersmannetjes.
De directeur zal deze zaken opvragen bij de Stad Oostende. De directeur zal tevens hulp inroepen
van de Onderwijskoepel inzake verkeersveiligheid.
In de marge van de discussie werd tevens het probleem aangekaart dat diverse ouders kinderen nog
steeds in het midden van de straat afzeten. Dit veroorzaakt zowel voor de kinderen zelf als de
andere weggebruikers een gevaarlijke situate.
Tot slot is ook gebleken dat sommige kinderen geen gordel dragen in de wagen of tjdens uitstappen
zonder gordel vervoerd worden door andere ouders. In het kader van dit probleem zullen de
leerkrachten bij de verdeling van de groepen bij uitstappen op de achterkant van het kaartje
nogmaals benadrukken dat alle kindjes dienen vastgeklikt te worden.
5. Varia
- Voetbaltoernooi: Waarom worden steeds dezelfde kinderen gekozen? Dit leidt soms tot
teleurstelling bij andere kinderen. Het voetbaltoernooi is een compette, er wordt wel gelet op het
feit dat alle kinderen eens aan bod kunnen komen. Er dient ook minimaal 1 meisje per klas mee te
doen. De vraag wordt geopperd om ook toernooien in andere disciplines te organiseren.
- Overdekte fetsenstalling? De directeur licht toe dat de plannen momenteel opgemaakt worden ism
een architect. Dit is immers een vraag die reeds lang lopende is maar omwille van diverse redenen
nog niet kon uitgevoerd worden.
- Hebben de kinderen voldoende tjd om de eten tjdens de lunchpauze? Kleuters hebben 1 uur tjd
om te eten, er wordt ook gewaakt dat iedereen voldoende eet. Echter het is een heel grote groep
waardoor het moeilijk is om dit voor iedereen gezellig te houden. De leerlingen uit de lagere school
eten in shifen maar hebben normaal gezien ook voldoende tjd.
- Wat wordt er met de baterijen gedaan? Er staan tonnen op het gelijkvloers bij het lager om deze te
deponeren. Ouders van kleuters kunnen lege baterijen steeds meegeven zodat de leerkrachten deze
kunnen deponeren. Met de opbrengst heef de school reeds ballen en fetsen kunnen aankopen. Ook
de GSM acte was een succes (+- 120 toestellen).
- Rapport- vraag omtrent de evaluate methode: De directeur licht toe dat dit in elke school
afzonderlijk beslist wordt. De school heef hier ook lang aan gewerkt. Er is de keuze gemaakt om de

basiscompetentes voldoende breed te beoordelen. De proefwerken zijn opgemaakt met 70% basis
en 30% (verdieping en uitbreiding). Dit is vermeld in de kantlijn van de proefwerken. Daarnaast is er
het Kangoeroe rapport die het gedrag beoordeelt.
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