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1. Personeelsinzet: wissels, vervangingen, … 

Niet altijd evident om te communiceren, bv. deze zomer voor de afdeling Bergwegel: de juffen die 
zouden komen, haakten af omdat ze een langere interim aangeboden kregen. 

Begrip vanuit de ouderraad. Zij vonden dit positiever: niet gemakkelijk om personeel te vinden en om 
te houden. Veel beter om een open communicatie te doen, dan helemaal geen communicatie. 

Nu staan volgende uren nog open: meester Delano (8u L.O), juf Elke (voltijds), meester Ivan (voltijds), 
de juf van zedenleer voor de afdelingen (12u) 

We hebben uren lerarenplatform, maar daar gaan al 12u zedenleer in op. Elke is nu uitgevallen, dus 
we hebben niemand meer op overschot om eens ergens een vervanging te doen. 

De schoonzus van Sanne heeft een master L.O. en is momenteel werkloos. Zij zal de uren van Delano 
tijdelijk invullen. 

2. Communicatiebeleid: Questi, brieven ouders, … 

Aftoetsen bij de ouders hoe “Questi” bij hen overkomt: bij de opstart, kwamen er veel vragen, nu 
minder. Bij de meldingen kan blijkbaar ingesteld worden dat ze gegroepeerd ’s avonds binnen komen. 
Misschien best eerst een handleiding opmaken over hoe je dit kan instellen. 

Bij meerdere kinderen op school, zijn het aantal meldingen soms wel heel veel van elke meester of juf. 
De berichten die voor iedereen bestemd zijn, krijgen ze maar één keer. 

Positieve reactie vanuit de ouderraad: veel gemakkelijker om digitaal nog eens te zoeken dan om 
achter een “briefje” te zoeken. 

Er is de vraag gekomen om de oudercontacten zowel digitaal als lijfelijk te kunnen doen. Dus de twee 
naast elkaar inplannen zou een goed idee zijn. Er is een ganse week ingepland, dus de leerkrachten 
mogen zelf inplannen en de ouders zullen kunnen kiezen tussen hoe ze het oudercontact kunnen doen: 
digitaal of gewoon. 



Brieven naar ouders: heel dikke bundel in het begin van het schooljaar en de ouders hebben niet het 
gevoel dat deze gegevens snel verwerkt worden. Beter om de gegevens die we hebben mee te geven 
en dat de ouders controleren of dit nog juist is. 

We gaan dit grondig herbekijken. 

3. Vernieuwde website: evalueren. 

Graag ook de verslagen van de ouderwerkgroep, schoolraad op de website zetten, ook de oudere 
verslagen. Hoe ver teruggaan? Enkel vorig schooljaar? Of verder terug? Voorstel: een jaar of twee, drie 
terug. Of misschien nog beter: de periode waarin een ouder zetelt, dus dat is vier jaar, zodat de nieuwe 
mensen kunnen kijken wat er in de periode ervoor allemaal aan bod gekomen is. 

Ook de ouderraad en schoolraad ging iets voorbereiden om op de site te zetten, zodat de foto’s te zien 
zijn en van wie hij of zij de ouder is. Want de ouders kennen dikwijls de kinderen, maar niet de ouders. 

4. Digisprong 

We hebben op drie vlakken budgetten ontvangen: infrastructuur, aankoop toestellen voor 1e tem 4e 
leerjaar en aankoop laptops voor 5e en 6e leerjaar. 
Voor infrastructuur is het budget gebruikt voor de nieuwe digitale borden die in principe voor de 
herfstvakantie geleverd worden. De aangekochte laptops voor vijf en zes komen normaal begin 
november toe. Na de vakantie gaat de directie eens luisteren bij de leerkrachten kleuter en één tot 
vier waar de noden precies liggen. We hebben 290 euro per kind gekregen voor 5-6 (telling van 
februari). Dit werd als volgt ingezet: op de afdelingen zijn er graadsklassen, dat is het gemakkelijkst: de 
laptops staan in de klassen zelf: 22 in Lemberge en 24 in de Bergwegel, dus gebruik ze maar. In de 
Kloosterstraat: speciale kar met wieltjes om een 30-tal laptops in op te bergen en naar de klassen te 
rijden. De laptops blijven op school, kinderen nemen ze niet mee naar huis, maar mogen ze wel in de 
studie gebruiken. De laptops zijn effectief aangekocht. Ook de verzekering is in orde zowel voor brand 
als voor diefstal. Kijken om die gebouwen of klassen toch van een alarm te voorzien.  

5. Prioriteiten schooljaar 2021-2022: 

1. Leesbeleid: leesplekjes per vestiging 
Lemberge: leesbus inrichten samen met Fluxlab 
Kloosterstaat: een leesklasje ingericht 
Bergwegel: werken met boekenkastjes  
 

2. Nieuwe methode Wereldoriëntatie: WOUW! 
Het jammere daaraan is: die voorgeschreven toetsen met verbetersleutel, want er is niet altijd 
maar één juist antwoord. Dus puur verbeteren met verbetersleutel is niet altijd even goed. 
Zeker vragen rond eigen mening en zo zijn niet altijd even evident. 
 

3. Inzet op leren leren. 
We starten een kerngroep op rond leren en studeren. Het is belangrijk dat aan bewustwording 
én visievorming gewerkt wordt zodat alle neuzen in dezelfde richting staan. Vanuit krachtige 
bouwstenen willen we het leerproces van alle kinderen verhogen. 



6. Variapunten door de ouders 

a) Verkeersonveiligheid bij de 3 scholen 
 

 Kloosterstraat: de fietsstraat wordt niet altijd als veilig bevonden en zeker de oversteekplaats om 
vanuit de Poelstraat de fietsstraat in te rijden is heel gevaarlijk. Er werd geopperd om er een 
schoolstraat van te maken of éénrichting. 
Antwoord van de schepen: uit onderzoek blijkt dat de situatie nu zeker nog niet voldoende is. Veel 
mensen zetten hun kinderen in hun traject naar het werk af, dus dat moet je goed in gedachten houden. 
Hier heb je veel verschillende problematieken: het is zeker geen simpele vraag. Een éénrichtingsstraat 
lijkt ons een beter idee dan een schoolstraat. We moeten nog eens rond te tafel gaan zitten met dienst 
mobiliteit erbij. 

 Bergwegel ingaan te voet of met de fiets vanuit de Potaardeberg komende vanuit de richting van 
de Molenhoek is een heel gevaarlijk punt. Voorstel is om een fietsstraat te maken vanaf de campus 
Tectura tot voorbij de school. 

 Lemberge: gevaarlijk om over te steken in de bocht. En daar is het moeilijk voor het personeel om 
hun auto kwijt te geraken. 

Alles rond mobiliteit rond de scholen wordt in het najaar geëvalueerd. De schepen brengt de volgende 
keer de evaluatieverslagen mee. 

b) Nieuwbouwproject in de Kloosterstraat: in 2016 werden er 2 dossiers ingediend: renovatie van het 
oude gebouw (klein project) en een nieuwbouwproject. Wachttijd was toen 8 jaar, nu is dat 
ondertussen zeker 10 jaar. Dus dit zal pas in 2025-2026 gesubsidieerd worden. Dat is nog lang 
wachten. Normaal gaan we dit in 2024 al weten, zodat we onze voorbereidingen al kunnen treffen. 
In 2023 kan er wel al een architect aangesproken worden, zodat alle voorbereidingen op papier 
klaar liggen. Ook de bedragen verschillen van jaar tot jaar. 
 

c) Zomerscholen: 32 kindjes op afgekomen die aangebracht zijn door de zorgcoördinatoren van de 
verschillende Merelbeekse scholen: veel sport en spel in combinatie met leren en dat vonden de 
kinderen zelf wel heel leuk.  
 

De vergadering wordt gesloten. 

7. Varia 

Voorstel voor data voor de volgende schoolraden dit schooljaar: donderdag 3 februari 2022 en 
donderdag 2 juni 2022. 

 


