
Schoolraad 21 februari 2022 

 

Wanneer: maandag, 21/02/22 om 20.00 u. 

Waar: Pastorie 

Aanwezig:  

• Annelies Decuyper; Katrien Devoogt voor de leerkrachten 

• Steven Ketels, Liselotte Verhegge, Mieke Dhondt voor de ouderraad 

• Marleen Vanneste, Bert Feys, Mieke Devriendt voor de lokale gemeenschap 

• Luc Beuselinck, Charlotte Borra voor de directie 

Verontschuldigd: Emma de Buyser 

Afwezig: / 

 

Agenda: 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

2. Leerlingenaantallen 

(met extra info vanuit gemeente aanbouw sociale woonwijken) 

3. Professionalisering 

• PSD in maart 

• Pv rond AN 

4. Veiligheid en preventie: 

• stand van zaken verbouwingen 

• nieuw verkeersprobleem bij ingang Stap 

5. Hoe verloopt het lesgeven in corona? 

6. Stand van zaken digisprong (laptops leerlingen/leerkrachten) 

7. Schoolreizen 

8. Invulling schoolfeest 

9. Nieuwe afdeling pastorie (wellicht nog net te vroeg om rondleiding te geven, 

tenzij iedereen het wél ziet zitten? en als de schoolraad fysiek doorgaat)  

10. Varia:  

• BKO Ferm: communicatie ( Mieke) 

 

Verslag:  

1. Verslag vorige vergadering -> goedgekeurd 

Uit het huishoudelijk reglement: 

 Art. 30. De secretaris maakt een verslag op van elke vergadering. Het verslag wordt 2 weken 

na de vergadering bezorgd. De leden krijgen dan 2 weken de tijd om opmerkingen te bezorgen. 

Daarna wordt het verslag beschouwd als goedgekeurd. 

Art. 31. De secretaris bezorgt het verslag aan de leden van de schoolraad, aan de directeur en aan de 

algemeen directeur van de scholengroep. 

 

2. Leerlingenaantallen, (zie tabel in bijlage)  

(met extra info vanuit gemeente aanbouw sociale woonwijken) 

• -9 kleuters / - 9 lestijden 

• -11 lager / - 15 lestijden 

• - 20 totaal leerlingen / - 24 lestijden 

• - 8 lestijden zoco 

• Kleuter aantal klassen is gelijk / lager aantal klassen -1 , L3+L4 wordt een 

uitdaging, idealiter 20 lln per klas 

• Leerkrachten al creatief bezig om dit op te lossen 



• Er wordt telkens gemikt naar 2/3 instroom van de geboortes, in 2017 

werd dit niet gehaald 

• Er wordt hoopvol gekeken naar de woningen op het ludovicus 

Vandendriescheplein 

 

 

 

3. Professionalisering 

• Pedagogische StudieDag in maart 

breed en Zillig evalueren, niet enkel cognitief maar sociale 

ontwikkelvelden 

Waarom? Hoe? Wat? Wanneer? Wie betrekken we bij de evaluatie? 

Hoe gaan we aan de slag met het resultaat? 

Evaluatiecriteria moeten goed afgebakend en duidelijk voor de 

leerlingen te zijn. 

hoe? In 4 fases: verzamelen – beoordelen – handelen – communiceren 

Volgen en begeleiden van de kinderen zowel door toetsen als door 

werkjes 

 

• Personeelsvergadering rond anderstalige nieuwkomers in december : 

bespreken en borgen draaiboek (zie bijlage) 

Wat is een anderstalige nieuwkomer? 

inschrijving (directie en secretariaat) 

Kennismaken met klasleerkracht 

Kennismaken met de klas 

Ondersteuning van de klasleerkracht: doelen, 40 basiswoorden, 10 

survivaltips, klaswerking, toetsing 

AN-leerling ZILL 

Klasaanpak stap/steen 

Zorgaanpak 

Ondersteuning vanuit onze taalmethode “Taalkanjers” 

 

Oriënteringstesten, gebaseerd op wiskunde, minder op taal, maximum 

1 jaar terug, 

Vroeger op leeftijd getest maar die kinderen moesten dan toch terug. 

AN 1e 6mnd taal leren en goed voelen, geen testen 

 

4. Veiligheid en preventie: 

• stand van zaken verbouwingen,  

Blok C: asbestverwijdering / gestart met vertraging door verwijdering 

asbest 

Vraag van de buren of die generator 24/24 moet blijven draaien, is 

nodig voor de onderdruk 

Aanbesteding loopt niet zoals het moet, is nog steeds lopende. 

Eind april wordt heel nipt om werken te kunnen starten. 

 

• Nieuwe voorlopige ingang Stap -> 

Neuw verkeersprobleem bij ingang Stap en Steen. 

donderdag 24/02 15u55 plaats bezoek gemeente en politie 

Voor de kerk mag er niet geparkeerd worden. 

 



• Pastorie en tuin in erfpacht van de kerkfabriek, voor 33 jaar 

 

 

5. Hoe verloopt het lesgeven in corona?  

• Momenteel terug ok  

• Lukt dat om alle kinderen mee te hebben -> Moeilijk, hybride systeem 

in klas en thuis,  

• Nu nog heel weinig kinderen thuis 

• Verschuiving van prioriteiten, wiskunde en taal belangrijker, om de 

doelen te kunnen halen / toetsen vallen weg, worden niet ingehaald / 

permanent evalueren 

• 6e lj nog maar 2 dagen alle kinderen aanwezig, heel moeilijk om op te 

volgen wie welke lessen heeft gemist 

• Alle klassen co2 meter 

 

6. Stand van zaken Digisprong (laptops leerlingen/leerkrachten) 

Laptops leerlingen en lkr 3de graad zijn geleverd en  worden wekelijks gebruikt 

21 voor 5e en 21 voor 6e , leerkrachten van 5e en 6e ook een toestel.  

Volgende levering krijgen alle leerkrachten een laptop 

Laptop blijft op school  

Vooral nog een beetje zoeken om er zoveel mogelijk mee te werken,  

Alle kinderen krijgen een Sint Rembert-account, zodat ze overal aan alle 

documenten kunnen. Dit account gaat een gans Sint Rembert schoolleven 

mee. 

Paasvakantie internetnetwerk opnieuw geïnstalleerd, zodat de toestellen op  

WIFI en kabel online kunnen  

Optische verbinding tussen stap en pastorie / pastorie en steen (bakje 

turnzaal, dakkapel pastorie) 

 

7. Schoolreizen 

• 21-25/3 L5 en L6 Bosklas Stoumont, laatste keer / bosklassen zijn per 2 

jaar / vanaf volgend keer naar Durbuy LPM,  glamping formule - 

periode september – ligt ook al vast voor binnen 6 en 8 jaar 

• 12/5 K3 schoolreis harry malter  

• 2/6 L3 en L4 Zwin + 6 bochten (speeltuin) 

• 23/6 L1 en L2 schoolreis Pairadaisa 

• K1/2 Kinderboerderij Torhout (eigen vervoer) 

• L5 en L6, gaan ook nog op schoolreis naast de bosklas 

dit omdat er nog budget over is van de maximumfactuur. Is het 

noodzakelijk om de maximumfactuur volledig te spenderen? Vorige 

jaren was het afwisselend bosklas het ene jaar – schoolreis het andere 

jaar 

 

8. Invulling schoolfeest 

Zondag 22/05/22 

Feestelijke dag voor de kinderen met verschillende activiteiten 

Geen klassiek schoolfeest 

Werkgroep is bezig met activiteiten voor de kinderen 

Ouders zeker welkom, er zal een bar zijn 

Activiteiten o.a.: 

• Simultaan schaken , activiteit van luc 



• Aanbieden Veldegems bier: vice-versa,  

 

 

 

9. Nieuwe afdeling pastorie 

Iedereen is aangenaam verrast, de pastorie is goede aanwinst voor de 

school, een verbindingsstuk tussen de 2 afdelingen. Heel mooie polyvalente 

zaal op zolder 

 

10. Varia:  

• BKO Ferm: communicatie ( Mieke),  

Ouders bellen met vragen naar de lokale Ferm afdeling, maar komen dan 

bij Mieke. De contact gegevens op de website van de gemeente waren 

foutief maar zijn ondertussen aangepast. Misschien nog extra vermelding 

door de school?  

De school stuurt nu al voor elke vakantie info over de opvang naar alle 

ouders. 

Hieronder nog eens de contactgevens van BKO Ferm 

 

BKO Zedelgem 

Loppemsestraat 14 bus a 

8210 Zedelgem 

telefoon: 050 35 64 18 

e-mailadres: bko.zedelgem@samenferm.be 

 

• Kinderen van de muziekschool kunnen binnen in de leslokalen 

verantwoordelijke aanstellen om de deuren te sluiten op 

woensdagmiddag 

 

 

 

Volgende vergadering  

 

21 juni 2022 

 

 

Voor verslag, 

 

Liselotte Verhegge 

mailto:bko.zedelgem@samenferm.be

