
SCHOOLRAAD 
SINT-CATHARINACOLLEGE 

Boelarestraat 1 
Onkerzelestraat 154 

Idegemplein 36 

9500 Geraardsbergen 
 

Verslag schoolraad 08 juni 2021 om 20.00 uur 

 

Aanwezig 
- Thomas Daneels 

- Christa De Gauquier 
- Annelies De Groeve 
- Frank De Moortel 

- Dries De Poorter 
- Gert Dhauwer 

- Barbra Demedts 
- Kadija Fadil 
- Hilde Leirens 

- David Van Hee 
- Natascha Van Kwikenborne 

 
Verontschuldigd 
- Jan De Mol 

- Riete De Taeye 
 

Afwezig 
- Els Christiaens 

 
   

Agenda 

 
✓ De nieuwe leden worden voorgesteld. 

We vinden het uitzonderlijk fijn dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn om 
samen een positief onderbouwde schoolraad op te bouwen. 

 
✓ Het huishoudelijk reglement wordt overlopen. De voorzitter annexeert dit 

document aan het verslag. Wie desbetreffende nog opmerkingen heeft, zal hem 
verwittigen. 

o Een tip om op onze website een extra melding te laten verschijnen als 

er een nieuw verslag ‘schoolraad’ op gepost wordt. 
 

✓ Alle leden gaan akkoord dat Thomas Daneels onze voorzitter blijft en Christa 
samen met Barbra zullen de taak als secretarissen op zich nemen. 

o Proficiat, voorzitter en BEDANKT VOOR ALLES. 

 
✓ Data vergaderingen volgend schooljaar 

o 06.09.2021 20.00 u De Zeppelin 
o 21.02.2022 20.00 u De Springplank 
o 13.06.2022 20.00 u  De Dolfijne School 



✓ Het vorige verslag wordt aan de leden bezorgd. De voorzitter verklaart aan de 
nieuwe leden een paar puntjes, zijnde Smartschoolgebruik in De Zeppelin en 

Kiss&Ridezone in De Springplank 
 
Agendapunten: 

 
✓ Christa overloopt een document ‘Schoolkostencode’ (zie bijlage) waarin 

vermeld wordt dat de school steeds de meest voordelige manier dient te 
gebruiken voor het realiseren van haar pedagogisch project. De hoofdzaken 
van dit document worden opgenomen in het schoolreglement. 

✓ De leerlingenaantallen voor de hoofdschool en de drie vestigingsplaatsen 
worden overlopen. 

o in De Zeppelin wordt extra aandacht besteed aan onze 
ouderbetrokkenheid. Door Covid kreeg dit een serieuze deuk. 

o in De Springplank daalt het leerlingenaantal verder. Ook hier werd/wordt 
met het team besproken hoe we dit fenomeen (dat toch al een paar jaar 
aan de gang is) kunnen aanpakken. 

o de huidige werking qua leerlingenwerving wordt in De Dolfijne School 
verdergezet. 

✓ Christa duidt de prioriteiten voor volgends schooljaar: 
o overkoepelende prioriteit TAALBELEID (begrijpend luisteren, begrijpend 

lezen, de vijf sleutels van begrijpend lezen, lezen in het algemeen); 

o driesporenbeleid: werken met verschillende niveaus in elke klas; 
o schoollijnen: Een schoollijn is in het onderwijs een uitwerking van de 

ontwikkelingsdoelen uit de verschillende ontwikkelvelden over de 
verschillende leeftijdsgroepen van de basisschool heen; 

o interlevensbeschouwelijke competenties: bewust worden van de 

levensbeschouwelijke veelheid in de samenleving en respect hebben alle 
mensen.  

o executieve functies: dit begrip komt voort uit de neuro-psychologie. Het 
gaat hier om functies/vaardigheden die we nodig hebben om te 
handelen. Het zijn in feite de regelfuncties van ons brein. Het is onze 

ambitie om deze verschillende executieve functies bij onze kinderen te 
trainen gedurende de komende schooljaren. Dit werkpunt werd ons 

aangereikt door de inspectie tijdens een doorlichtingsgesprek dat 
plaatsvond op 08.02.2021. 

✓ In bijlage vinden jullie ook de geüpdate versie ‘vakantie- en verlofregeling met 

de vermelding van de studiedagen. 
 

 

Volgende vergadering: 06/09/2021 om 20.00 uur in De Zeppelin 
 


