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Verslag schoolraad 

Datum: 22/01/2018 

Aanwezig: Kristophe Thijs, Kelly Hessens, Wim Van Nieuwenhuize, Ellen De Smet, Jurgen Ardaen, 

Helga Colpaert 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

- Naam van Kelly was verkeerd geschreven en is nu aangepast. 

- Joni stond als verantwoordelijke voor de herfstvakantie. Dit jaar zal ze niet alle 

periodes meer opnemen. 

 

2. Activiteiten van de school 

- Quiz: 20 april om 19.30u, momenteel zijn er reeds 16 ploegen ingeschreven. Er worden 

met 4 personen de quiz opgesteld  (Koen, Jurgen, Dries en Wim). Voor beeld en klank is 

er beroep gedaan op DMX shop, Ename. Misschien kan er ook bij de uitleendienst van 

de provincie zaken worden uitgeleend? 

- Eetfestijn 22 april: zelfde formule, Art Catering 

- 50 jaar Levensblij: 5 mei. In de namiddag: iedereen die wil komen mag langskomen ( 

verschillende werkgroepen: kinderanimatie, tentoonstelling, catering (er wordt een 

kleine bijdrage gevraagd: niet met de bedoeling hier winst aan over te houden maar 

wel om uit de kosten te raken, versiering) Avondprogramma: genodigden in de Woeker 

(eigen personeel, personeel van het ondersteuningsnetwerk, oud-directies, oud-

leerkrachten, vzw Levensblij, schoolraad, sponsors) Korte academische zitting met 

Louis Declercq die kort de historiek van KBO Levensblij schetst, iemand die het 

buitengewoon onderwijs schetst, Frank Deruyter (woordverteller: Bijbelse verhalen uit 

het oude testament), eenvoudige receptie. 

Kan de stad Oudenaarde tussenkomen voor de receptie? Wim beluistert bij John 

Adams (evenementen), Stefaan Vercamer (personen met een beperking) en Lieven 

Cnudde (onderwijs) 

- Bosklas: 23/04 tem 26/04 

- KBO Run op vrijdag 1 juni 

 

3. Vakantieopvang 

DVC Bachte komt mee rond de tafel zitten. Hun voorziening is een van de eersten die de 

problematiek van deze regio voelt. Waardoor zij soms wachtlijsten krijgen voor kinderen 

uit de buurt.  

Samen willen we uitzoeken welke stappen we kunnen ondernemen ifv de vakantieopvang. 

DVC Bachte ondersteunt de krokusvakantie financieel, in de paasvakantie zullen zij een 

personeelslid afleveren. 
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4. Schoolzwemmen 

 

Sportoase: wil de prijs niet naar beneden brengen. De prijs blijft hoog en de stad 

Oudenaarde wil het verschil van 0.75 cent bijdragen. Dit voor de basisscholen van 

Oudenaarde.  

 

5. Oproep naar vrijwilligers op facebook 

Mama van Thomas wil dit doen tijdens haar vrije dagen 

6. Leerlingenaantal 

1 februari is een heel belangrijke dag voor onderwijs 

Vorig jaar geteld op 45 lln nu op 53 lln 

Vorig jaar geteld op 28 lln CAR, nu op 35 lln 

 

7. Schooldoorlichting 

2014: gunstig advies beperkt in de tijd voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne 

6 december 2017 zijn de inspecteurs opnieuw langs geweest: Gunstig advies 

Vanaf maart wordt er op een andere manier geïnspecteerd (ROK en TOK) 

 

8. Varia 

- Pocoloco heeft 40 000 zakken chips verspreid om te verkopen voor een goed doel. Café 

Président heeft de school gesponsord: 2000 euro 

- Wim is naar China gegaan. Cyriel Heerman, medestichter van de school, heeft een 

vriend die duivenmakelaar is. Begin 2017 documentatiemap van de school ivm 

sponsoring, in het Engels (oktober 20147): 11.500 euro (nieuw speeltuig voor op het 

grasveld) 

- Kiwanis Adriaan Brouwer: 2 Ipads met stevige beschermhoes 

 

9. Volgende vergadering 

- Maandag 4 juni 2018 om 20u 

10. Drink op 2018 

 

 


