
Verslag van schoolraad 25/11/2021 
 
- Goedkeuren verslag 23/08/2021. 
- Stand van zaken : inrichting speelplaats Molendreef / Kasteeldreef. 

Er is momenteel een plan in opmaak van de speelplaats met verschillende zones. Er 
wordt ook bekeken wat de mogelijkheden zijn met “de tuin van de zusters”. Er is 
hiervoor een werkgroep die kijkt met welke prioriteit welke zones dienen aangepakt 
te worden. Is hiervoor nog input/participatie ouders gewenst? 

- Stand van zaken : veiligheid rond de school => reacties na infomomenten m.b.t. gemachtigd 
opzichter 

- Er waren twee geïnteresseerden om de rol van gemachtigd opzichter te kunnen 
uitvoeren, maar die hebben ondertussen terug afgehaakt. Er zou best opnieuw 
contact met die mensen opgenomen worden. 
- Kan er nog een oproepbrief rondgedeeld worden met meer concrete info? 

- Het kan een meerwaarde zijn een vacature uit te schrijven met duidelijke 
functieomschrijving, eventuele vergoeding, verzekering, frequentie. Kan misschien 
gepubliceerd worden buiten de school, via Lievelink. 
- Er werd samen met de Triangel een brief opgesteld t.a.v. de gemeente om de 
veiligheidssituatie in de schoolomgeving aan te kaarten en extra middelen te vragen 
(o.a. extra politietoezicht , …) 

- Bekendheid / betrokkenheid oudercomité – schoolraad 

- De input omtrent te bespreken items (komende van de ouders) blijft voorlopig op 
een laag pitje, mede ten gevolge van Corona en het daardoor uitblijven van 
activiteiten van het oudercomité. Het oudercomité werd via Liesbeth op de hoogte 
gebracht van de data van de geplande schoolraden. Zij worden voorafgaandelijk een 
nieuwe schoolraad bevraagd of zij te bespreken punten hebben. Op die manier 
kunnen een aantal zaken teruggekoppeld worden. Een extra overleg gebeurt op vraag 
van het oudercomité, maar er worden voorlopig geen extra vergaderingen ingepland. 

- Schoolfotograaf 
            Via het oudercomité waren er een aantal ontevreden reacties gekomen op de 
schoolfotograaf en het online bestellen van de foto’s. 

Dit was reeds door een aantal partijen al bij de directie aangekaart. 
De school is zich bewust van het feit dat een paar zaken fout gelopen zijn, maar dit 

zou ondertussen recht gezet zijn. 
- De klasfoto was gratis en er mochten dus geen verzendingskosten aangerekend 
worden. Het doel was eigenlijk dat de foto’s op school zouden geleverd worden, zodat 
niemand verzendingskosten moest betalen. Dit is ondertussen ook doorgesproken 
met de fotograaf. 
- De suggestie om met lokale fotograven te werken blijkt moeilijk, aangezien het de 
scholengemeenschap is die een contract voor de schoolfoto’s afsluit en De Bron 
daarin te volgen heeft. 
- Als er toch nog mensen problemen zouden ervaren of niet tijdig foto’s konden 
bestellen, mogen ze mailtje sturen naar de school om dit alsnog in orde te kunnen 
brengen. 
=> Dit werd op deze manier gecommuniceerd naar het oudercomité. 
  
  


