
 

 

Verslag schoolraad dinsdag 25  mei 2021 

Locatie: Taborschool Bellem 

Aanwezig:  

Voor de oudergeleding : Bart Schoonaert (AB) Charlotte Dewaegenaere (LOT), Kathy Koppens (LOT), 
Kimberley Tempelaere (BEL)  

Voor de personeelsgeleding :SeverienThienpondt (AB), Katrien Verniest (BEL), Els Meerschman (LOT), 
Charlotte Foré (LOT), Lien Declerck (SMA), Elien Van Verdegem (SMA) 

Gecoöpteerden uit de lokale gemeenschap : Philippe Gevaert (BEL), Steven D’haene (BEL) 

Gevolmachtigden schoolbestuur : Monique Dhoore (LOT), Françoise Vermeiren (BEL), Inge Mouton 
(AB) 

Verontschuldigd:  

Voor de oudergeleding :SeverienVermeire (BEL), Alex De Man (SMA), Tony Van der Voort (SMA) 

Voor de personeelsgeleding : Isabelle Thienpondt (BEL) 

Gevolmachtigden schoolbestuur : Wim Van Hevele (SMA) 

Verslag 

1. Goedkeuring verslag en ondertekening huishoudelijk reglement  
Het verslag van in de installatievergadering, gemaakt door Wim Van Hevele wordt 
goedgekeurd, en de aanwezige leden ondertekenen het huishoudelijk reglement.  
Een kopie van dit HR zal aan de voorzitter bezorgt worden.  
 

2. Vastleggen jaarkalender 
Dinsdag 24 augustus 2021: locatie Taborschool Bellem 
 Lestijden en nascholingsbeleid 
 Prioriteiten  
 Informatie schoolbestuur 

Dinsdag 23 november 2021: locatie Taborschool Lotenhulle  

 Zorgbeleid 



 Turnkledij-> tweede leven?  
 Informatie schoolbestuur 

Dinsdag 15 februari 2022: locatie Taborschool Aalter – Brug 

 Leerlingen tel  
 Projecten, scholen slim organiseren, … 
 Reclame en sponsoring op school  
 Informatie schoolbestuur  

Dinsdag 24 mei 2022: locatie Taborschool Sint – Maria – Aalter  

 Opmaken jaarplanning 
 Verkiezing voorzitter/secretaris en gecoöpteerde leden 
 Schoolreglement  
 Informatie schoolbestuur 

3. Schoolreglement 
 1 Informeren van aanpassingen vanuit de regelgeving 

 A.  taalscreening Nederlands in 3KO – niet meer in 1ste leerjaar met SALTO. Dit jaar nog 1 
keer in het 1ste leerjaar.  
B. Wie kennis Nederlands niet genoeg beheerst? -> Taalintegratietraject voor de leerling 
die aansluit bij de noden. Hiervoor zijn Geen extra middelen voor de school. De school is 
wel verplicht dit aan te bieden. 
C. aanwezigheid:290 halve schooldagen in 3KO -> indien niet voldaan hieraan: strengere 
toelatingsvoorwaarden tot het lager onderwijs (klassenraad- CLB) bv: 10 dagen in 
september te tijd om klassenraad bijeen te roepen met de vraag is dit kind hier op zijn 
plaats?   

 2 roken: zal ook niet meer aan de schoolpoort mogen, nu al verboden op het volledige 
schooldomein 

 3 verkoop, reclame en sponsoring: dit punt staat op de agenda voor 15 februari 
 4 overdracht gemotiveerd verslag en verslag, deze verslagen worden opgemaakt voor 

bvIAC traject en mensen van het ondersteuningsnetwerk. Hier zal geen verzet van de 
ouders meer mogelijk zijn.  

 5 privacy: voor alle verwerking van de persoonsgegevens is het SB verantwoordelijk.-> 
gegevens max 1 jaar bewaren nadat kinderen de school verlaten heeft, soms is de 
wettelijke termijn langer. Bv: na 1ste middelbaar moeten alle toetsen worden vernietigd  
Notulen van de getuigschriften moeten 15 jaar bewaard worden.  

 6. Advies schoolraad: commissie zorgvuldig bestuur kosten corona bv: annulatie reizen 
/billijke verdeling school – ouders.  
Verplichte uitstap: de school moet de kosten betalen, alternatief kan ook bv ouderraad en 
acties.  
Niet verplichte uitstap: bv skireis in het middelbaar, is totaal iets anders. 
Deze situatie met corona is ook zeer uitzonderlijk.  

 7. Gebruik sociale media -> hoe maken ouders en school samen afspraken?  
Vooral in verband met publiceren van foto’s.  
ICT coördinatoren binnen de cluster bekijken de mogelijkheden. 



 8. Financieel: de maximum factuur voor 2021-2022 is vastgelegd op 45 euro voor KO en 
90 euro voor LO. De meerdaagse uitstappen (extra muros) mogen over de 6 leerjaren 
verspreid 450 euro kosten. Voor meerdaagse uitstappen in het KO mogen er geen kosten 
worden aangerekend.  
 

4. Stand van zaken aanstelling directeur Lotenhulle 
De procedure loopt, normaal tegen einde schooljaar iemand nieuw. Maar verder is er nog 
een informatie.  
Dit wil ook zeggen dat Mevrouw Monique afscheid neemt van onze schoolraad, daar zij op 1 
augustus op pensioen gaat. Wij willen haar bedanken voor haar medewerking aan onze 
schoolraad de voorbije jaren en hopen dat ze nog lang kan genieten van haar pensioen. 
 

5. Covid 19: schoolwerking 
Er zijn geen grote uitbraken geweest op onze scholen.  
Alleen de school van Lotenhulle heeft kort voor de paasvakantie de kleuterschool moeten 
sluiten wegens overmacht, enkele besmettingen en vooral quarantaines.  
Maar over het algemeen weinig besmettingen bij leerlingen en leerkrachten.  
We hopen dat volgend schooljaar terug wat normaler zal kunnen verlopen.  
 
Kleuterleidsters konden in Aalter nu wel prioritair gevaccineerd worden. Nu kunnen ook de 
leerkrachten uit het lager zich aanmelden voor vaccinatie.  
 

6. Facturen, op de nieuwe facturen die gemaakt worden door BVL staan geen data meer zodat 
de ouders die niet meer kunnen controleren, de vraag is of dit terug kan. Blijkbaar is dit 
moeilijk door het andere programma waar zij mee werken. Maar de vraag zal doorgegeven 
worden.  

 

 

 

 


