
 
 
 
 

VERGADERING SCHOOLRAAD DINSDAG 2 OKT 2018 
(19H00 – 20H15 - P. VANDENHOUDTSTRAAT) 

 
Aanwezig:  
Personeel : Miranda Burgelman 
Lokale Gemeenschap :  
Ouders : Kristof Thiers  
Directie : Philip Vanderhoven 
 

Afwezig:  
Marc De Schepper, Marc Raets, Johan Dausy 

 
Verslag:  
 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 goedgekeurd op 2/10 
 

2. Goedkeuring agenda  

 goedgekeurd op 2/10 

 

3. Kosten eindejaarsklassen  

- 70 euro nu. Dekt de kosten niet meer. Is nu 77 euro per lln, school legt het verschil bij. 
Voorstel om op te trekken naar 80 euro.  

- Bijdrage ouderraad ook bekijken om het bedrag op te trekken naar bv 35 euro ipv 30 euro. 
Bespreken op de volgende ouderraad. 
 

4. Drankkaart PvdH  

- Is 4 euro nu. Prijs verhogen naar 5 of 6 euro.  
- Bedoeling is om het met de tijd af te schaffen… 
- Trapsgewijs opslagen. Nu 5 euro en dan volgend schooljaar terug iets verhogen. Bedoeling is 

niet inkomsten verhogen, maar aantal drankkaarten terug te dringen. Evalueren na twee jaar 
of aantal kaarten ook afneemt. 
 

5. Stand van zaken infrastructuurwerken  

- EL: blok B helemaal af. Elektriciteit helemaal af. Ook een brandalarm nu. Inbraakalarm is er 
ook. Camerabewaking (gang groene poort) komt er. Werkt overdag. Die poort is de ganse 
dag open. 

- PVdH: dossier klaar voor de deuren en het zorglokaal aan te passen. 6 november offertes 
openen. Hopelijk dit jaar nog rond. 



- HB: elektriciteit. Eerste rondgang is geweest met het technische bureau.  
- Planning voor de komende jaren. Zorglokaal zal een klas worden. Computerklas zal zorgklas 

worden. Komen verschillende units om te zitten. Ook grote tafel om laptops aan te sluiten. 
Computerklas wordt veel minder gebruikt nu, computers worden meer en meer geïntegreerd 
in de klassen zelf d.m.v. laptops of doo tabs.  

 

6. Vragenlijst enquête herbekijken  

- Enkel de vraag ivm water drinken op school verwijderen omdat deze stap al genomen is. 
- Vragen ivm ouderraad actualiseren. 
- Vraag ivm activiteiten met of zonder kinderen aanpassen. 
- Prijs zat goed voor de enquête. 
- Per kind laten invullen. Is duidelijker.  
- Vragen aan Johan hoe of wat qua anonimiteit. Tegen de volgende vergadering het resultaat 

bekijken.  Net voor of na Pasen lanceren.  
- Juiste volgorde van bekendmaking ! 

 

7. Datum volgende vergadering  

Volgende vergaderingen: 
18-02-19 om 19u in leraarslokaal PvdH 
19-06-19 om 19u in leraarslokaal PvdH 
 
 
 
 
Secretaris Voorzitter 

 

 

Miranda Burgelman Kristof Thiers 

 


