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VERSLAG SCHOOLRAAD 08/03/2022 

AANWEZIGE LEDEN 

Maarten Vercammen ( voorzitter) , Rob Van Looke ( geleding ouders ) , Leni  Hendrickx ( geleding ouders ) , Dries Van 

Hoof ( geleding plaatselijke gemeenschap ) , Kristel Tobback ( ( geleding  personeel ) ,  Véronique Van Maroey ( 

directie, adviserend lid )  

AFWEZIGE LEDEN 

Verontschuldigd : Maren Roofthooft ( geleding personeel ) Karen Verhaegen ( geleding personeel ) Brigitte Deckers 

(directie, adviserend lid ),  Amber d’Anvers ( geleding plaatselijke gemeenschap ) , Chloë Wouters ( geleding 

plaatselijke gemeenschap )  

AGENDA SCHOOLRAAD 

1. Goedkeuren verslag vergadering 

2. Ondertekenen huishoudelijk reglement 
3. Toelichting lestijdenpakket en telling leerlingen 1 februari 2022 
4. Impact van corona op onze leerlingen 
5. Feestje voor het openhouden van De Toverdoos 
6. Dagindeling 4-2 
7. ‘reclame’ maken voor onze school, wat zijn onze ‘sterktes’ 

8. Hoe communiceren naar de buitenwereld dat De Toverdoos een vrije kleuterschool blijft? 
9.   Bespreken reeds doorgestuurde mail(s) ouders 

10. Agendapunten voor volgende vergadering 
 

1. GOEDKEUREN VERSLAG VERGADERING 

 

Goedgekeurd. 

Voor de volledigheid zouden de familienaam en voor welke geleding men afgevaardigd is best wel bij de aan- en 

afwezigen staan. 

Bij het melden van afwezigheid, kan je best ook vermelden of je opmerkingen over  het vorige verslag hebt. 

Maarten vraagt zich af of adviezen mogen gegeven worden indien er veel afwezigen zijn.  

2. ONDERTEKENEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Uitgesteld naar volgende vergadering wegens online 
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3. TOELICHTING LESTIJDENPAKKET ( ZIE BIJLAGE ) EN TELLING 01/02/22 

 

Juf Els ( Van den Bergh ) proeft van een nieuwe job in het ondersteuningsnetwerk t.e.m. juni Misschien leidt dit tot 

een vaste job daar of misschien keert ze in september terug naar haar huidige job in de Toverdoos. 

Annelies Corten neemt de 8u zeker niet op in onze scholen.  Deze uren zijn al zeker voor iemand waar TBS ( 

terbeschikkingsstelling ) bij staat. 

Waarschijnlijk zijn er nog 2u als preventieadviseur. 

Dries:  Blijft de tendens van het lagere kleuteraantal?  Geboortejaar 2018 was niet zo talrijk, maar deze tendens zet 
zich niet voort, beterschap in zicht. 
 

7  maart : 12  inschrijvingen in de Schatkist, 10 in de Toverdoos 

Hoeveel instapdata zijn er? Na elke schoolvakantie en 1 februari en na OH Hemelvaart 

Komen er nav die instapdata steeds aanpassingen in het aantal lestijden?  Niet iedere keer maar boven de 60 kan er 

wel 1 extra lestijd per kleuter voorzien worden. 

Maarten: is dat leerlingenaantal het aantal van 1 februari 2022?  Inderdaad 

4. IMPACT VAN CORONA OP DE LEERLINGEN 

 

CLB heeft hier nog nieuwe middelen voor maar is nog zoekende hoe deze in te vullen, dit is nog maar pas in 

december opgestart. 

In het 4de  lj zouden ze al starten met 4 namiddagen hier rond te werken. 

Dries: zijn er ook goede dingen uit de coronacrisis  voortgevloeid?   

 Handen wassen  voor de eetmomenten ( geen gel )   

 Preteaching 

 Online lessen voor de thuisblijvers ( echter hier was ook kritiek op dat het op een gegeven moment niet lukte omdat 

een startende vervangende leerkracht inhet 4de lj een camera in de klas niet zag zitten )  

 Met Questi wordt nu iedereen in een heel korte tijdspanne bereikt.  

Was er ook  kritiek van ouders? 

Communicatie!  

Moeilijke momenten van sluitingen : maar toch goed opgelost bv Sint in t eerste leerjaar 

Kan er nu een evaluatie opgemaakt worden en bv in de NB gecommuniceerd worden zodat mensen door deze 

terugkoppeling weten dat je nu andere inzichten hebt als school?  Is deels al gecommuniceerd bv voorval 4de lj 

5. FEESTJE OPENBLIJVEN TOVERDOOS 

 

Op de receptie?  Misschien beter op het schoolfeest omdat de receptie niet iedereen bereikt en volledig over de 

derde kleuterklassers mag gaan. 
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Met een speech van Johan?  

6. DAGINDELING 4-2 

 

Ivm de openings en sluitingsuren van de school is er volgende week nog een overleg met de gemeenteschool dus dat 

kunnen we best nog even afwachten. 

Veronique vraagt zich ook af of , nu we zo duidelijk weten dat de meerderheid van het personeel geen voorstander 

van de 4- 2 dagindeling is ( LOC ) het wel de moeite is om de ouders de vragenlijst te laten invullen. 

We dachten mss in de Toverdoos wel , aangezien daar de aftsemming met het gemeenteonderwijs nog best zou 

doorgaan. 

Maarten maakte al een voorstel voor de bevraging: de opmerkingen hierbij staan in cursief gedrukt:  

We kregen al herhaaldelijk de vraag om onze schooluren af te stemmen op de uren van de gemeentelijke 

basisschool. 

Vooraleer we die stap zetten, willen we eerst jullie bevragen.  Daarom maakten we onderstaande vragenlijst. 
  

1. We denken eraan om onze schooluren aan te passen.  Bent u voorstander?     
 ja 
 nee 

bij ja ga naar vraag 2, bij nee moeten de volgende vragen niet beantwoord worden 

  

2. Heeft u het liefst dat het begin uur gelijk blijft of liever later? 
 gelijk 
 later 

  

3. Heeft u het liefst dat het eind uur op maandag/dinsdag/donderdag gelijk blijft of liever later? 
 gelijk 
 later 

geen dagen vermelden en gewoon: liever later of liever vroeger 

  

4. Heeft u het liefst dat het eind uur op vrijdag gelijk blijft of liever later? 
 gelijk 
 later 

 
en dus mag deze vraag weg 

  

5. Bent u voorstander van langere dagen van maandag tem donderdag en korter op vrijdag of van gelijke verdeling 
gedurende de week? 

 langere dagen maandag tem donderdag, korter op vrijdag 
 gelijke verdeling 

  

6. Bent u voorstander voor het afstemmen van de schooluren op andere scholen? 
 Gemeenteschool Hulshout 
 Andere : … 
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7. Heeft u nog andere suggesties i.v.m. de schooluren? 

 

Leni maakt de formulieren. 

7. RECLAME VOOR DE SCHOOL : WAT ZIJN DE STERKTES? 

 

Op de PV van maart of mei bespreken 

Voor de Toverdoos is de taak om FB berichten te posten verdeeld over de leerkrachten die dit om beurt een week op 
zich nemen.   Dit werkt goed. 

Voor de Schatkist moet dit nog gebeuren en is dit voorlopig vooral Veronique en Ann Van Hool.  

Er komt een generatie aan die geen of minder facebookgebruikers heeft en we zetten dus best ook in op instagram. 

Best om de paar dagen iets posten en op verschillende tijdstippen, verschillende soorten berichten: een vraag, een 
oudleerling aan het woord, het “gewone” wat in de klas gebeurt, niet alleen de feestelijkheden, heel concrete 
dingen waarbij de sterktes in de verf gezet worden, grappige gifs , concrete materialen waarmee kinderen in actie 
zijn tonen, turnlessen… 

Kan er ook reclame gemaakt worden bij onthaalouders? Afspraken nakijken hieromtrent. 

We hebben ook langdurige reclame nodig. 

STERKTES: 

Kinderrechtenschool 

Kind staat centraal, kind mag initiatief nemen 

Ondernemingszin wordt aangewakkerd 

Boekenmaand ea gebeurtenissen die ook in de actualiteit vermeld worden 

Concrete materialen waarbij kinderen in actie zijn tonen 

Hoekenwerk 

 

8.COMMUNICEREN NAAR OUDERS/BUITENWERELD   DAT DE TOVERDOOS EEN VRIJE SCHOOL 

BLIJFT 

 

Zie ook 5: infomoment door schoolbestuur op  het schoolfeest? 

9.BESPREKEN REEDS ONTVANGEN MAILS VAN OUDERS 

 

Ouders Leni ( 2kH )  

Hoe ben ik zeker dat de school openblijft gedurende de hele schoolloopbaan van mijn kleuters: de financiele situatie 

is toch niet gewijzigd?  
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Dries en Maarten zouden eerst op het oudercomité en daarna eventueel nog aan alle ouders uitleggen wat er met 

het dak gebeurd is na de storm zodat duidelijk is dat dat nu steviger dan voorheen is  en voor hoelang en dat het dus 

niet helemaal aan vernieuwing toe is: 

De constructieve fouten zijn opgelost, de pannnen aan de oostkant zijn helemaal vastgelegd en de gigantische 

openingen waardoor zich een zuigkracht ontwikkelde, worden nog gedicht. 

( zie verslag Dries )  

Het schoolbestuur kan verklaren dat er al een besparing geweest is tov in de beginsituatie. 

 

10.VARIA EN AGENDAPUNTEN VOLGENDE VERGADERING  

 

Overleg schoolreglement 

Experimenten en projecten 

Nascholingsbeleid 

Kan er een wathsappgroepje worden aangemaakt zodat de communicatie over wijzigingen in de schoolraad ( zoals 

nu online ipv fysiek ) sneller verloopt?  Iedereen stuurt telefoonnummer door als antwoord op dit verslag en dan kan 

dit. 

Huishoudelijk reglement dient nog ondertekend te worden (wanneer we weer fysiek mogen samenkomen).  

Volgende schoolraad 1 juni 2022 om 19u30 

  
 

 


