Schoolraad Sint-Lieven Kolegem
Verslag vergadering 1 oktober 2020
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Samenstelling (*=verontschuldigd)





Ouders: Delphine Comijn*, Joke Jacobs*, Bram Soenens (voorzitter), Pieter Vancoillie
Leerkrachten: Lien Declercq, Debby Penoit
Schoolbestuur: Marleen Lietaer*, vertegenwoordigd door Kathy Caboor, Didier Vandenhaute*, Wim
Vochten, Ellen Ollevier (directie)
Lokale gemeenschap: Hendrik De Roo, Willem De Smet*

Thijs Mackelberg (ouder) neemt dit schooljaar niet meer deel aan de schoolraad. Wij bedanken hem voor
zijn inbreng!
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Wie neemt verslag?
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We behouden ons beurtrolsysteem van vorig schooljaar.
Verslagnemer deze vergadering: Pieter Vancoillie

Een blik vooruit naar het nieuwe werkingsjaar van de Schoolraad

Voorstellen om onze werking meer participatief te maken:
 Directie maakt jaarplan van vaste agendapunten, zodat die vroeger voorbereid en doorgestuurd
kunnen worden.
 Info-overdracht komt zo veel mogelijk op voorhand, met samenvatting of toelichting en richtvragen.
 Het is wenselijk dat elke vergadering bruikbare output oplevert. Door een balans te vinden tussen
het bespreken van grotere thema’s (zoals diversiteit - armoede) en concrete topics (zoals
communicatie, socio-emotionele ontwikkeling, … ) kan de schoolraad een meerwaarde bieden op
zowel korte als middellange termijn en zal dit de dynamiek binnen de vergadering versterken.


Voorstel voor deze vergadering: actieplan school, communicatie en enkele losse puntjes.



Wat plaatsen we de volgende keer/keren op de agenda?
◦ Punten vanuit school, aangebracht doorheen het werkingsjaar.
◦ Met thema diversiteit gingen we richting armoede en eindigden we in januari met de
schoolraad op de ouderraad, met als resultaat concrete aanbevelingen van ouders. We wensen
deze aanbevelingen te verwerken en zien met de studiedag rond dit thema (februari 2021) een
aanknopingspunt voor verdere input. In de schoolraad daarna gaan we dan ook verder met de
input uit de ouderraad van begin 2020.

Het mandaat van de schoolraad loopt telkens voor vier jaar. Natuurlijk kunnen leden vervangen worden
als iemand zijn mandaat stopt (zie huishoudelijk regelement). Per geleding zijn er twee personen lid, hoewel
we in de praktijk het beter vinden dat er meerdere mensen betrokken zijn, wat gemakkelijker is qua
opvolging. De voorzitter wordt gekozen uit de geleding van de ouders of de leerkrachten.
Nieuwe voorgedragen mandatarissen zijn:
Ouders: Bram Soenens (Voorzitter) en Pieter Vancoillie (Delphine Comijn en Joke Jacobs ondersteunen)
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Lokale gemeenschap: Hendrik De Roo en Willem De Smet
Leerkrachten: Lien Declercq en Debby Penoit
Schoolbestuur: Marleen Lietaer, vertegenwoordigd door Kathy Caboor en Didier Vandenhaute
Kathy informeert bij juf Jolien naar haar interesse in de schoolraad.
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Goedkeuring en opvolging verslag

Vorig verslag wordt goedgekeurd.
Opvolging vorig verslag m.b.t. Resultaten doorlichting:
 Verslag: “Het is belangrijk dat school communiceert over wat ze goed doet naar de ouders! Didier
bekijkt dit samen met Kathy, plan: hierover in september communiceren door het sturen van een
toelichting en hoe er zal verdergewerkt worden. Hoe visueler, hoe concreter. Ouders
mogen/moeten voelen dat de school goed bezig is.”
 Opvolging: Voorstel om dit uit te werken als een filmpje om initiatieven/acties ondernomen in de
school in de verf te zetten. Cf. het actieplan 2020-2021. Kathy volgt dit verder op.
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Actieplan 2020-2021

Kathy en Wim stellen actieplan schooljaar 2020-2021 voor. Het actieplan geeft een overzicht van een
actiepunten volgens de diverse pijlers van de schoolwerking. We zien hierin zowel een voortzetting van
reeds bestaande initiatieven alsook nieuwe elementen op basis van het resultaat van de laatste doorlichting
en evaluatie van de impact van het aangepaste schoolregime n.a.v. de corona-maatregelen. Acties worden
inhoudelijk toegelicht en werking van adviesgroepen en taakgroepen verduidelijkt. Het is duidelijk dat het
actieplan vandaag geen statisch gegeven is maar een snapshot uit een proces van continue verbetering. De
schoolraad is heel positief over dit plan en merkt op dat er vaak op de achtergrond heel wat goede
initiatieven gebeuren in het voordeel van de kinderen, waarvan velen niet op de hoogte zijn.
Terugkoppeling naar de ouderraad i.v.m. pimp je speelplaats:
 een herinnering dat de factuur voor het subsidie bedrag van stad Gent door te geven is vóór eind
kalenderjaar. Bram volgt dit verder op met de werkgroepleden van pimp je speelplaats. Volgende
vergadering van de ouderraad is op 12 oktober.
 We zoeken nog een aannemer voor het amfitheater
◦ Bram tipt dat men altijd contact kan opnemen met de mensen van MOS of GoodPlanet voor
tips.
◦ Wim kijkt ook uit naar mogelijke oplossingen. (Opmerking: op het moment van de afwerking
van dit verslag is dit ondertussen in orde gekomen.)
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Communicatie tussen school en ouders

Aanzet: Kathy
Vraag: kunnen we dit eens kritisch bekijken? Zien we optimalisaties mogelijk?
De vraag wordt gesteld wat de behoeften en verwachtingen zijn van ouders (waarom?). Dit zowel
inhoudelijk (wat?) als vormelijk (hoe?). We wensen de ouders te bevragen in de ouderraad, maar willen ook
polsen in de oudernetwerken om het bereik te vergroten.
Bevraging zal gedaan worden in de volgende ouderraad (12 oktober) en wordt verder behandeld op de
volgende schoolraad.
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Infrastructuur, bestuurlijke fusie

Geen mededelingen
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Varia
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Communicatie opstart schooljaar lager: Het werd opgemerkt door de ouders dat in de eerste dagen
er veel verschillende/veranderende informatie gedeeld werd over begin en einde schoolregeling
(diverse rijen samenstelling). Wim geeft aan de regelingen inderdaad snel opeenvolgend werden
aangepast, waardoor communicatie mogelijks niet consistent overkwam. Op dit moment is de
regeling gestabiliseerd. Er wordt ook de tip gegeven om visueel te werken (aanduiding van regeling
op grondplan bijv.).

Volgende datum

Volgende vergadering zal plaatsvinden op 7 december om 16 uur in de leraarskamer van vestiging nr. 144,
onder voorbehoud van het feit dat dit voor alle ouders lukt met hun werk. Zoniet begint de schoolraad wat
later, maar zo vroeg mogelijk.
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