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Verslag schoolraad: 20 september 2016 
 
 
Aanwezig: 
Personeel :  Miranda Burgelman, Pascalle Van Schaeybroeck 
Lokale gemeenschap :  Tom de Ryck, 
Ouders:  Kristof Thiers, Geert Peeters 
Directie:  Philip Vanderhoven 
 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Het verslag is goedgekeurd. 
De vraag wordt herhaald om het verslag binnen redelijke termijn na de vergadering op te leveren 
(liefst binnen de 14 dagen). 
Miranda zal vanaf volgende vergadering het verslag maken. 
 

2. Goedkeuring agenda 
De agenda wordt goedgekeurd. 
 

3. Capaciteiten leerlingen basisschool  
Voor de kleuterschool ligt het maximaal aantal leerlingen per klas op 26 lln, maar er wordt gestreefd 
naar max 25 lln. 
Voor de lagere school ligt het maximaal aantal leerlingen per klas op 25 lln. 
Op de Engelselei is er dit jaar een extra jules-klas 
Aantal leerlingen: 
 Kleuters: 197 
 Lagere school: 279 
 Totaal: 476 leerlingen 
 

4. Stand van zaken infrastructuurwerken  
Hoevensebaan 

Het dak is volledig behandeld tegen boktor en deels geïsoleerd. De boktor is nu (hopelijk) dood. 
Engelselei: 

- De werken aan het dak gaan goed vooruit en zullen vermoedelijk binnen 2 à 3 weken klaar zijn. 
Ook in dit dak is boktor vastgesteld. Het dak zal hiervoor behandeld worden door dezelfde 
aannemer als die van de HB. Dit zal gebeuren op 30 september (pedagogische studiedag) als 
die kinderen niet op school zijn. 

- Het dak boven het secretariaat is volledig vernieuwd. De betonplaat is volledig verwijderd en 
opnieuw gemaakt. De dakranden zijn ingepakt (er was betonrot vastgesteld). Het dak is veel 
beter geïsoleerd als voorheen. Aan de binnenzijde is het dak afgewerkt met een verlaagd 
plafond. De vloer en muren moeten nog een flinke beurt krijgen en dan zijn de ruimtes terug 
gebruiksklaar. Tegen de verwachtingen in waren de werken klaar vóór 1 september. Als de 
ruimtes klaar zijn zal “het kasteel” ernaar verhuizen. 

Pastoor Vandenhoudtstraat. 
- Het dossier van de verwarming is nog steeds lopende. Er wordt bekeken in hoever de werken 

opgedeeld kunnen worden. In eerste instantie zou het gas doorgetrokken worden naar het 
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stooklokaal vlak bij het leraarslokaal en zou de mazoutketel daar vervangen worden door een 
gasketel.  

- Recent zijn randvoorwaardes aangepast waardoor er min. 2 jaar moet liggen tussen 
gelijkaardige werken. Dit blokkeert het idee om de werken in kleinere delen op te splitsen.  

- Samen met de RvB wordt bekeken hoe dit dossier best verder wordt aangepakt. 
 

5. Schoolreglement 
Het is de bedoeling om een aantal aanpassingen/toevoegingen te doen aan het schoolreglement. 
De aanpassingen werden voorgelegd, besproken en goedgekeurd. 
Het is de bedoeling om de aanpassingen binnen enkele weken aan iedereen mee te geven. 
Op de website zal het volledige schoolreglement geraadpleegd kunnen worden, waarbij de 
aanpassingen in een kleur gemarkeerd zullen zijn. 
Wie dit wenst kan op aanvraag het volledige aangepaste schoolreglement op papier bekomen. 
 

6. Samenstelling schoolraad 
- Lokale gemeenschap: Tom De Ryck en Christian Laes, wensen zich terug te trekken uit de 

schoolraad. Ze zouden het erg appreciëren moest één van hen beide vervangen worden door 
iemand die een band heeft met de parochie. Kristof zal informeren bij Annemie Tampere en …. 
of zij interesse hebben. Marc Raet, nu plaatsvervangend lid, wordt vast lid. 

- Het personeel: Nancy Nuyts, Miranda Burgelman, plaatsvervanger: Pascalle Van 
Schaeybroeck 

- De ouders: Geert Peeters, voorzitter: Kristof Thiers, plaatsvervanger: Johan Dausy 
- De directie: Philip Vanderhoven 

  

7. Tevredenheidsonderzoek 
De verwerking van de enquête heeft wat vertraging opgelopen. Het is de bedoeling om de resultaten 
deze maand te verwerken in oktober in een verslag te gieten. Zodra het verslag klaar is zal dit per 
mail ter goedkering voorgelegd worden aan de leden van de schoolraad.  
Volgende vergaderingen zouden we willen starten met de voorbereidingen van de volgende 
enquête, zodanig dat de vragen meer adequaat worden. Volgende vergadering komt dit punt terug 
op de agenda 

 

8. Volgende vergadering: 
Datum: 20 feb. 2017 om 19h00 
Plaats: leeraarslokaal P. Vandenhoudtstraat 29 

 
 
 
 
 
 
 
  
Secretaris         Voorzitter 
 
 
Miranda Burgelman        Kristof Thiers 
 
  
 
 
 


