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Aanwezig 
 

- Els Christiaens 
- Thomas Daneels 
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- Annelies De Groeve 
- Barbra Demedts 
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Verontschuldigd 

- Natasja Van Kwikenborne 
 

   

Agenda 

 
✓ Geen opmerkingen over het verslag van de laatste vergadering. 

 

✓ Er zijn enkele aanpassingen gebeurd aan het schoolreglement. 
 

o We stappen over van de papieren versie naar de digitale versie. Er is nog 
altijd mogelijkheid om de papieren versie te krijgen. 

o Het stramien van het schoolreglement is volledig veranderd omdat we 
op die manier volledig uniform werken met onze katholieke 
onderwijskoepel. 

o De prijzen van de maaltijden/soepen zijn licht aangepast. De oorzaak 
hiervan is de stijging van de voedselprijzen. 

o DDS vraagt om voor de betaling van de broodjes te werken met 
betaalkaarten. Na overleg wordt besloten dat we tijdens het eerste 
trimester de beide mogelijkheden gaan aanbieden aan de mensen 

(betalen per broodje en betalen via de betaalkaart). 
o Bij dit schoolreglement noteren we ook een extra rubriek, namelijk 

‘schoolraad’ en ‘oudercomité’. 
o Tijdens deze schoolraad geeft David een woordje uitleg over oudercomité 

en ouderraad. 

o In DDS wordt door een aantal enthousiaste ouders nagedacht om te 
proberen een oudercomité op touw te zetten. 



 
✓ Organisatie van de drie scholen: 

o In DZ starten we met 2 co-teachingsklassen (eerste en tweede 
kleuterklas // vijfde en zesde leerjaar). Dit wordt enthousiast onthaald 
bij de deelnemers van de schoolraad. In deze school treffen we een lichte 

daling van het leerlingenaantal aan. We wijten dit vooral aan de 
coronaperiode en aan het aantal kinderen die het advies BuBao 

(Buitengewoon Basisonderwijs) kregen. 
o In DS is er niets veranderd qua schoolorganisatie. De daling in het 

leerlingenaantal blijft zich verder zetten. Het team is hiervan op de 

hoogte en is akkoord om zich dit schooljaar extra te profileren naar 
buiten toe en massaal in te zetten op ouderparticipatie. 

o In DDS werken we ook met een co-teachingsklas, namelijk de peuter- 
en eerste kleuterklas. 

De collega’s van Schendelbeke (Het Madeliefje) sluiten perfect aan in de 
werking van deze school. Peggy ondersteunt de peuter- en kleuterklas. 
Silvia ondersteunt tijdens de carrouselwerking in de tweede en derde 

kleuterklas. 
o Vanuit de overheid hebben we extra uren bijgekregen: 

▪ 13/24 bijsprong ontvangen. Deze uren worden ingezet om 
kinderen met een achterstand (corona) bij te werken 

▪ 14/32 kinderverzorging 

 
 

✓ Digisprong 
o Annelies geeft een woordje uitleg. De details van deze digisprong vinden 

jullie in bijlage. 

o De ouders wordt eerstdaags via brief ingelicht over de uitrol van de 
digisprong in onze scholengroep. 

 
✓ Varia 

o organisatie van de infoavonden: 

▪ mondmasker dragen blijft verplicht 
▪ handen worden ontsmet bij het betreden van de school/klas 

▪ er wordt maximaal verlucht tijdens de infoavonden in alle 
lokalen. 

 
Namens de voorzitter en mezelf: BEDANKT voor deze constructieve 

vergadering. 

 
 

Volgende vergadering: 21/02/2022 om 20.00 u in De Springplank 
 


