
Verslag vergadering schoolraad     

     

Live vergadering op woensdag 18/05/2022 om 20u  

Aanwezig: Nele De Keyser, Günther Schollaert, Katja De Kesel, Katlijn Pauwels, Jan Gybels, Annelies 

Lannoo 

Verontschuldigd: Erwin Meire, Marc Coppejans, Céline De Clercq 

Goedkeuren verslag vorige vergadering 

Verslag van vorige vergadering werd unaniem goedgekeurd.  

Lestijden 2022-2023 (ONDER EMBARGO) 

De voorlopige lestijden voor 2022-203 zijn bekend. Deze lestijden worden bepaald door het aantal 

leerlingen (telling 1/2/2022), socio-economische status en er zijn ook zorgpunten te verdelen over de 

gehele schoolgemeenschap. 1 FTE is 24 lestijden. 

Bij kleuter komen er 4 lestijden bij, in het lag er onderwijs zijn dat er 18 minder (vooral omwille van 

de kleine groep leerlingen in 2e leerjaar 2*17). Sinds 1/2/2022 telt de Bron wel 10 extra leerlingen. Er 

komen mogelijks 6 lestijden bij voor aanvangsbegeleiding, 6 voor kerntaken en 6 voor thuistaal voor 

de 5jarige kleuters. 

We zakken waarschijnlijkl 0.5 FTE. 

Vanuit de directie is er de mededeling dat Annelies Lannoo stopt en voorlopig niet vervangen wordt. 

Juf Céline is ook zwanger (waarvoor proficiat) en zal vervangen worden door juf Esther uit het 6e lj. Er 

wordt gestreefd naar nu een vaste structuur voor 4j tot pensionering Erwin. 

Er wordt ook meegegeven dat er op de Bron geen leerlingenstop is of numerus clausus. 

Feedback nieuwe rapporten 

Weinig tot geen opmerkingen. 

Positieve trend door de uitbreiding van het gedragsrapport. Ook zou het een voordeel zijn dat alle 

toetsen vermeld worden. 

Bekendheid Schoolraad 

Tot nu toe weinig bekendheid, het emailadres slaat niet aan, geen mails. 

Mogelijk binnenkort extra bekendheid of toetsen bekendheid via ouderbevraging 

Inrichting speelplaats Molendreef stavaza 

Betreffende workshops over de middag georganiseerd door de academie: vanuit de onderwijsraad 

komt de mededeling dat de academie dit toch niet zal kunnen doen. 

Positief ervaren dat de evolutie van de speelplaats wordt meegegeven in de nieuwsbrief. Ook geeft 

de oudervereniging mee dat ze willen blijven meewerken en investeren hierin. 



Tijdens juli/augustus worden vooral herstellingswerken/verfwerken en opruimactie gepland (verven 

is in 3 beurten). 

Er wordt nu gespaard voor nieuwe speeltuigen. 

Suggestie vanuit de ouders om een soort van paardenzadel te installeren op houten staketsel.  

Andere suggestie plaatsen van een leescaravan en zorgen voor een rustige hoek. 

Misschien zoals vroeger op de Kasteeldreef werken met picknicktafels met spellen er op. 

Vaststelling is dat dankzij het feit dat er meer ruimte is op de Molendreef, de speeltijden verlopen 

met veel minder ruzies en/of conflicten. 

Boodschap is vooral blijven informeren. 

Veiligheid rond de school 

De oproep in de nieuwslijn voor gemachtigd opzichter bracht geen kandidaten of respons voort. 

Persoonlijk aanspreken lijkt betere optie. Of verder actief zoeken via de organisatie van de diverse 

events (al dan niet door oudervereniging) : bv tijdens fietstocht of andere. 

We merken op dat er weinig vooruitgang of wil is vanuit de gemeente, doch mogen we dit kanaal 

niet loslaten. Er zou binnen Lievegem gewerkt worden met een studiebureau voor verkeersveiligheid 

rond de Lievegemse scholen. Dit zal eerder lange termijn zijn. 

Op korte termijn komt de suggestie vanuit de schoolraad om een advertentie (A5) te plaatsen in 

LieveLink, Lievenieuws met de oproep om gemachtigd opzichter te worden. Iedereen, ook wie niet 

verbonden is met de school, kan kandidaat zijn. Bedoeling is om een zelfsturend team te vinden, te 

maken. Uiteraard met een korte lijn naar Schoolraad of vertegenwoordiger hiervan. Ook met de 

melding dat hier een vrijwilligersbijdrage kan toegekend worden (bv 5 euro per keer). 

Nele informeert bij LieveLink. Jan engageert zich om hiervoor budget bijeen te zoeken. Annelies 

vraagt na voorgoedkeuring vanuit Raad Van Bestuur en Günther vraagt ook na bij de 

oudervereniging. Bij ok, zal de school zorgen voor alle info. 

Misschien kunnen we ook het komende schoolfeest (22/5/2022) hiervoor reeds gebruiken als kanaal. 

Variapunten  

De directie deelt mee dat het concept info avond voor alle ouders wordt herwerkt. Voor de kleuters 

en 1ste leerjaar zal nog een echte info-avond georganiseerd worden. Voor de andere leerjaren zal dit 

vanuit concept opendeuravond met rondleiding voor kinderen en ouders gebeuren. Alles zal op 

zelfde dag/avond georganiseerd worden, eventueel met oudercafé vanuit oudervereniging. 

Op 1/9/2022 zal er ook een koffiemoment zijn voor de ouders. 

De kleuterproclamatie is schitterend initiatief, maar vraag is er om dit misschien beter te plannen, bv 

niet om 11u op een woensdag…. 

De volgende vergadering vindt plaats op 13 oktober 20u in de Molendreef. De 

schoolbrochure zal via digitale weg goedgekeurd worden door de leden einde 

augustus 2022. 

 


