
 

Schoolraad dinsdag 15 februari 2022 

Locatie: TaborschoolLotenhulle 

 

Aanwezig:  

Voor de oudergeleding : Charlotte Dewaegenaere (LOT), Kathy Coppens (LOT), Kimberley Tempelaere 
(BEL), Alex De Man (SMA), 

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

Gevolmachtigden schoolbestuur : Stefanie Van den Bussche (LOT), Françoise Vermeiren (BEL), Inge 
Mouton (AB), Wim Van Hevele (SMA) 

Verontschuldigd:  

Voor de oudergeleding : Alex De Man (SMA), Tony Van der Voort (SMA),Bart Schoonaert 
(AB),Severienermeire (BEL) 

Voor de personeelsgeleding :SeverienThienpondt (AB) 

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

Verslag 
1. Covid -19: schoolwerking 

De piek van de besmettingen op de scholen is bereikt. De meeste leerkrachten zijn op school en 
er zijn geen klassen meer in quarantaine. Er zijn wel redelijk veel besmettingen geweest.  

Vanaf volgende week, maandag 21 februari, gaan we terug naar code oranje. Dit betekent dat de 
mondmaskers wegvallen voor de leerlingen. Nu was het verplicht vanaf 6 jaar.  

2. Leerlingentel 
 
Op 1 februari is er de leerlingen teldag.  
 
Lotenhulle 
 
126 kleuters, dat is +4 -> meer lestijden volgend schooljaar 



204 lagere school, dat is -1 -> minder lestijden volgend schooljaar, er waren vorig jaar 2 
kinderen die voor 1,5 telde.  
 
Bellem 
 
132 kleuters, dat is +8-> dit zullen meer lestijden zijn volgend schooljaar waarschijnlijk 9 uren 
258 lagere school, dat is = -> normaal komen er toch 2 lestijden bij 
 
Aalter – Brug  
 
Deze school telt op 1 februari, maar ook definitief op 1 oktober, daar zij nog in de 
omschakeling zitten! 
 
35 kleuters -> lestijden zullen het zelfde blijven 
81 lager school, dat is -2 -> lestijden zullen normaal ook hetzelfde blijven 
Er is wel een redelijk grote groep die nu in het 6de leerjaar zit, en dus de school verlaat in juni, 
en mindere instroom vanuit het kleuter dat zal wel merkbaar zijn in oktober.  
 
Sint – Maria – Aalter 
 
64 kleuters, dat is +2  
142 lager school, dat is -11 -> dat zal merkbaar zijn in de lestijden 
Ook hier zijn er grote groepen in het 5de en 6de leerjaar die dit en volgend jaar de school 
verlaten. De instroom in het kleuter is minder, maar er worden veel nieuwe huizen gebouwd, 
hopelijk met veel jonge gezinnen en ook de verhuis naar de nieuwe schoolgebouwen zou 
goed kunnen zijn om nieuwe leerlingen aan te trekken.  
 
Als de planning voor de school in Sint – Maria – Aalter kan aangehouden worden, kunnen de 
kleutertjes hun intrek nemen in de nieuwe school na de paasvakantie, en de lagere school 
zou moeten volgen na het Hemelvaartweekend, maar waarschijnlijk zullen enkel de klassen 
van het 5de en 6de leerjaar nog verhuizen dit schooljaar, de andere klassen volgen dan op 1 
september.  
 
In het algemeen zien we wel dat de geboortecijfers de laatste jaren niet meer stijgen wat 
natuurlijk een invloed heeft op de instroom in de kleuterscholen.  
 

3. Project scholen slim organiseren 
 
Dit is een traject die gebaseerd is op het boek: onderwijs slim organiseren, door Yves De 
maertelaere en Tom Van Acker.  
 
Alle scholen van onze cluster zijn in dit traject gestapt en gaan er de komende jaren mee aan 
de slag.  



De thema’s om te behandelen zijn zeer divers, maar meer informatie hierover kan je vinden 
via volgende link: 
https://broedersvanliefde.be/sites/default/files/media/bijlagen/alle%20tools.pdf 
 

4. Reclame en sponsoring op school  
 
Volgens het schoolreglement mag er in principe geen reclame gemaakt worden op school.  
Er zijn wel uitzonderingen, bij een eenmalige activiteit mag het wel.  
Bv: sponsoring met reclame op de affiche en in het programma boekje van de Musical die 
TaborschoolBellem organiseert, dit omdat dit project maar 1 keer per 4 jaar organiseert.  
 
Ouderraden mogen wel reclame maken tijdens hun activiteiten, omdat deze niet door de 
school zelf georganiseerd worden.  
 

5. Vacature directeur TaborschoolBellem 
 
Op 1 september 2022 gaat Françoise op pensioen. Dus komt haar functie vrij en moet er een 
vacature opgesteld worden.  
Het voorbeeld hiervan hebben we via mail ontvangen, dit is ook al met het team van Bellem 
besproken, en wij kunnen ons vinden in de tekst die zij hebben opgesteld.  
 
Onze opmerkingen hierbij zijn wel, dat het belangrijk is dat de eigen identiteit van de school 
bewaard moet worden.  

 

6. Varia 
 
Wegens de bouwwerken in de school van Sint – Maria- Aalter, moeten de kinderen gaan eten 
in de gemeentelijke zaal, dit gebeurd blijkbaar in 2 groepen.  
Sommige kinderen geven aan dat ze soms heel weinig tijd hebben om warm te eten en 
daardoor hun bord niet uitkrijgen en met honger terug naar de speelplaats gaan.  
De directie heeft aan dat de kinderen die nog niet klaar zijn met eten eigenlijk mogen blijven 
zitten en dan met de 2de groep terug naar de speelplaats mogen.  
Maar dat er dan minder tijd voor speeltijd overblijft en dat de kinderen liefst met hun 
vriendjes terug naar de school gaan.  
Ze gaan bekijken over hoeveel kinderen dit gaat en kijken hoe ze dit kunnen aanpakken.  
Dit is natuurlijk een tijdelijk gegeven door de werken aan de school.  
 
 
VOLGENDE SCHOOLRAAD DINSDAG 24 MEI IN DE SCHOOL VAN SINT – MARIA – AALTER. 
 
 


