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Verslag schoolraad 24.05.2022 19h– 21h 
 

Aanwezig: Stefanie Pintelon, Alexandra Vercruysse, Koenraad Verduyn, Pascal Sibiet, Sofie Baert, 
Sylvie Agacki, Annik Soete ,Veerle Delember 

Verontschuldigd: Jill Vanhoucke, Johan Vergaerde, An Vansnick 

Vergadering:  

- Verslag vorige schoolraad wordt goedgekeurd, geen opmerkingen.  

- Veilige schoolomgeving – autoluwe schoolstraat: Het project wordt grotendeels positief 
bevonden door de buurt en ouders. Er zijn natuurlijk wel een aantal zaken opgevallen tijdens 
de voorbije weken: 

o Er zijn dubbel parkeerders alsook mensen die ruim vooraf aan de school staan en dan 
toch wegrijden tijdens het tijdvenster. Dit is niet de bedoeling, het zijn enkel bewoners 
die mogen wegrijden.  

o De fietsers rijden nog steeds enorm snel door het “dukertje”. Dit is gevaarlijk voor 
anderen.  

o Het is ook van belang dat buurtbewoners tijdig hun opmerkingen kunnen geven. Er 
moet ook voldoende aandacht gaan naar de buurtbewoners. Dit wordt meegenomen 
in het proces van de stad Oostende. 

o Het is ook interessant om te zien hoe de seizoenswissel zal gebeuren. De proefperiode 
duurt nog 3 schoolmaanden en het weer zal in sommige periodes uiteraard minder 
goed zijn.  

o Er zijn ook veel mensen die momenteel met de fiets komen. Dat is positief. Het was 
weliswaar erg mooi weer de voorbije weken.  

o Er lopen wel veel kinderen op straat terwijl er wel nog fietsers en steps rijden. Dat is 
gevaarlijk.  

o De school zal bekijken of er nog een actie kan gebeuren naar de buurtbewoners om 
de buurt te bedanken.  

 

- Kiva project: Er werd 1 huiswerk opgemaakt, er dient nog een tweede huiswerk te worden 
opgemaakt. De stuurgroep zal samenkomen in het eerste semester. Er zal nadien een 
vragenlijst toegevoegd worden om te peilen naar de bevindingen/ervaringen van de ouders.  

 

- Aanpassingen refter:  Er is een gedeelte van de refter gereorganiseerd. Er zit iemand extra 
(vrijwilliger) aan de peutertafel en deze peuters zitten afzonderlijk. De peuters zitten na het 
eten ook afzonderlijk in de turnzaal. De toiletorganisatie werd ook bekeken en aangepast.  

Er is ook meer personeel om pampers te verversen en er wordt ook extra aandacht gegeven 
aan kinderen die nog niet zindelijk zijn. De aanpassingen werden positief bevonden.  

De school is ook aan het bekijken of er een slaapklasje kan komen volgend schooljaar maar er 
dient hier echter nog iemand gevonden te worden. Dit zal immers ook een vrijwilliger zijn.  

Een lid kaart aan dat de ouders mogelijks hier ook wat meer engagement kunnen nemen naar 
voorbeeld van een andere school.  
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- Prognose schooljaar: Juf Lieve en juf Katrien gaan op pensioen op het einde van dit schooljaar. 
Nancy (administratief bediende) is reeds vervangen door Oshin aangezien zij ook op pensioen 
is gegaan. Er werden twee nieuwe leerkrachten gevonden die volgend schooljaar zullen 
opstarten.  

Er zullen 3 3de leerjaren zijn volgend jaar aangezien dit een grote groep kinderen betreft. 
Andere jaren zullen georganiseerd worden zoals voorheen (met name 3x 1e leerjaar, andere 
leerjaren bestaan uit 2 klassen).  

Er zijn ook een aantal kinderen afkomstig uit Oekranië ingeschreven. Er is ook een dame van 
Oekranië die dagelijks komt spreken met die kinderen in de thuistaal.   

 

- Schoolfeest: Dit was een éénmalig gegeven, volgend jaar zal het weer het gewone feest zijn.  
Men wilde iets speciaals doen na de lange corona periode. Sommige leden kaarten aan dat de 
kostprijs toch vrij hoog lag en sommige ouders de optredens misten. Er is/was ook een gebrek 
aan schaduw. De school geeft aan dat parasols moeilijk te organiseren zijn aangezien het weer 
een belangrijke factor is.  Algemeen werd het schoolfeest dit jaar wel positief bevonden en 
hebben de kinderen zich geamuseerd. 

 

- Schoolreizen: Er wordt aangekaart dat de prijs van de bus enorm gestegen is en het moeilijk 
wordt om nog “goedkope” schoolreizen te organiseren.  

 

- Volgende vergadering staat gepland 29 augustus omstreeks 19h. 

 

 


