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1. Goedkeuring en opvolging van het vorig verslag (10 december 2019) 
- Luc deed nadien toevoeging, die werd opgenomen. 
- Aanvulling op ouderbevraging werd ook toegevoegd. 

 

2. Leerlingentelling 
- Zie bijlage 
- Daling: totaal van 9 (3 + 6) 
- Van de hele scholengemeenschap: enkel de Leeuw en Zonnehart stijgen in het totaal. 
- Is er een verklaring? In elk geval geen leerlingen van grondgebied Veldegem die naar 

de Leeuw gaan. 
- Lagere geboortecijfers? Dan is het vrij logisch uiteraard. 
- Nog af te wachten wat de vele nieuwbouw met zich mee zal brengen. 
- Hopelijk stopt dalende tendens, want betekent telkens weer lestijden inleveren: 

kleuter 2 à 3, lager 4 à 6 
- Zeker proberen voldoende zorguren te behouden. 

 

3. Bespreking ouderbevraging 
- Luc bezorgde de resultaten op voorhand. 
- Ongeveer 250 gezinnen (x2 ouders die konden invullen) 
- Resultaten op zich vrij goed. 
- Iets minder: mee beleven + ik ken de werking van de klas van mijn kind. 
- 20 mensen die gevoel hebben dat er niets gedaan wordt als ze met probleem zitten. 
- Ook heel wat antwoorden op de open vragen. Die werden gisteren 17/02 op 

personeelsbijeenkomst in groepjes besproken: wat kunnen we er aan doen? 
- 3 grote items: communicatie (vooral individueel), zorg naar individuele kinderen toe, 

speelplaats van de Steen. 



- School gaat zeker aan de slag met die werkpunten. 
- Communicatie naar de ouders toe ivm de resultaten en wat de school ermee doet? 

JA, zal men zeker doen. 
- Ook kritisch blijven: niet met alle opmerkingen kan je rekening houden, bv. als het 

niet strookt met de visie van de school. 
- Kern- en beleidsteam gaat er zeker verder mee aan de slag. 
- Zaken die duidelijk over individuele leerkrachten gingen, werden er eerst uitgefilterd 

en dan enkel met de betrokken collega besproken. 
- Ook heel wat mensen die niet invulden, bv. niet voor iedereen toegankelijk, 

vanzelfsprekend?  
Zijn hier tips voor? 
Bv. als je mensen individueel ziet, kan je hen vragen of ze de bevraging gezien 
hebben, of ze die invulden, waarom wel/niet, wat zijn drempels om dit in te vullen, 
aangeven dat het ook anders kan/mag, … 

- Of er kunnen ook andere redenen zijn: al te veel mails, geen tijd/zin, tevreden en 
daardoor geen behoefte voelen op in te vullen, … 

- Heel regelmatig herhalen dat ouders altijd en overal welkom zijn om dingen te 
melden (bij wie dat voor hen het makkelijkst is). 

- Voor kinderen is het KIVA-team er zeker om dingen te melden, doen kinderen dit? 
Eens polsen bij de leerlingenraad of dit werkt? Indien niet, wat zou dan beter werken, 
denken ze? 
De kinderen weten vaak sneller of er gepest wordt, wie, waarom, … 

 

4. Preventie en veiligheid 
- Zie bijlage: verslag van rondgang in de Stapsteen, asbest en brandveiligheid. 
- Dimitry Herreman = interne preventiedienst 
- Asbestinventaris is niet gevraagd bij OVAM: best wel doen – ze hadden een project 

dat ze dit gratis doen voor scholen, zal dan zeker correct zijn (“vermoedelijk” is 
onvoldoende), bv. aan fietsenstalling Steen, geïnstalleerd in 2014 door gemeentelijke 
dienst, dus sterke twijfel dat dit nog asbesthoudend zou zijn. 
Betonpalen: zolang er niet in geboord of gescheven wordt, is dit geen probleem. 

- Meest heikele punt: de stookplaatsen 
- Brandalarm Steen niet hoorbaar in refter en pc-klas. 
- Luc moet een aantal zaken nog opvolgen (bv. pictogrammen, evacuatieplannen, …) 
- Dus: vaststellingen worden gedaan, maar de opvolging moet je dus wel zelf doen. 
- Tip: met de leerkrachten ook eens de rondgang doen in kader van veiligheid en 

preventie (op school Annelies deden ze dit en het werd als zeer zinvol ervaren). Je 
kan wijzen op gevaarlijke situaties, waar welke brandblussers hangt (en waarom), 
vluchtroutes, mensen kunnen vragen stellen, … 

- Er staat niets in over de klassen: die heeft hij niet bezocht. Was vooral met focus op 
asbest. 

- Er is een boom gesneuveld door de storm.  Schoolfeest dat toen gepland stond is 
afgelast en verplaatst naar 7juni. 
 

5. Schoolreizen 
- Zie bijlage: Luc vult de prijzen nog aan. 



- De Wonderlamp: vrij duur (is wel met eten erbij)? + meerwaarde? Want daar gaan 
ook verjaardagsfeestjes door. 

- Zicht op wat andere scholen doen? Ja, o.a. pretparken, Bobo, … 
- Bus van Sint-Rembert niet bruikbaar omdat die wordt ingezet voor leerlingenvervoer 

’s morgens en ’s avonds / ook voor zwemmen nog niet bruikbaar 
Toneelvoorstellingen: gemeente zorgt wel voor vervoer. 

- Alle bedragen zitten binnen de max. factuur. 
- Aanbod 3de graad vinden we vernieuwend en goed. 

 

6. Varia (eventueel op voorhand nog doorgeven) 
- De bijlages bij deze vergadering eventueel projecteren tijdens de vergadering = 

minder kopieën (ecologisch beter en minder kosten) en nadien dan meesturen met 
het verslag. 

 
Volgende vergadering: 16 juni 

 
 


