
   

 

 

 

 

 

 
                                                        Leeuwstraat 12 a 9800 Deinze                                      www.zevi.be  
                                                          Heerdweg 13 a 9800 Deinze                                     directie@zevi.be                                           

                                                                                               

 

 

Verslag schoolraad: 11 februari 2019 
 
Aanwezig:  

 

- Leerkrachten: Bart Van Hooreweghe, Mieke Taghon, Dorine Vandermoere 

- Ouderraad / oudercomité: Bert Verschuere, Wim Goossens 
- Plaatselijke gemeenschap: Christophe Van der Eecken, Anniek Denewet 

- Directie: mevrouw Deblanc Chantal 
 
Verontschuldigd: Karen De Jans, Angelique De Neef 

 

1.Opvolging en goedkeuring vorig verslag: 

 
* Evaluatie VCOV infosessie – 1 oktober 2019:  

   een meevaller – verrijkende info – spreekster liet ruimte voor, luisterde       
   naar vragen van aanwezigen; gaf tips. 

 
* Speelplaatsvernieuwing Vinkt: nog niet genoeg ingericht om een officiële     

   opening te geven. Dit komt nog. 
 

2. Telling 1 februari 2019:  
      
     KS: 107 (-1) / LS: 150 (+4) 

 

 3.   Maximumfactuur – overzicht onkosten : variabel van schooljaar tot  
       schooljaar. Het volgende werd beslist: 
 

       * Bij het begin van het schooljaar een overzicht van de maximumfactuur aan de 
          ouderraad / oudercomité / schoolraad doorsturen. 
       * Tevens een niet gedetailleerd overzicht geven op de infoavond in september. 

 
   

         KS: max. € 45 / kind 
          
         LS: max. € 85 / kind: zwemmen € 63,75 / kind; de rest wordt gebruikt voor o.a. 

              didactische uitstappen, schoolreizen, sportactiviteiten, auteurslezingen,… 
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4. GDPR:(geen personen, sfeerfoto’s op facebook) 
 
        - Facebook is een aantrekkelijke en goeie reclame ook voor onze scholen. 

           
          Vraag aan het SB om een herziening van de GDPR teneinde foto’s van het 
          schoolgebeuren  op facebook te mogen publiceren. 

 
          De directie brengt dit punt op de DIRCO. 

 

  5. Bouwwerken – aanvraag bouwdossiers: 
 
        - Het SB doet in samenwerking met de architect een aanvraag aan Stedenbouw/  
          AGION. 

 
        - Zeveren: klaslokaal in houtskeletbouw (VTI?)/ gesubsidieerd door  AGION 

          Dit is een klein dossier: € 125000 - € 50 000 staat geparkeerd door SB; hetgeen  
          rest zal gebruikt worden voor o.a. isolatie in klassen, zolder, eetzaal, … 
     

        - Bouwaanvraag – bouwdossier  dit jaar nog aanvragen/ indienen via directie aan het  
          SB. (datum?) 

          Vooraf: werfvergaderingen. 
 

  6.NOBO: 

 
     - Stopzetting: het geldoverschot werd verdeeld over de 2 vestigingen  

       dit naar rato van het aantal lln. in de opvang. 
       Vinkt: € 1275,78  /  Zeveren: € 816,75 

     - Besteden van het geld: voorstel directie: geld gaat naar OC/OR die zal 
       overleggen en beslissen waaraan het geld zal besteed worden. 

 
  7.Varia: 

 
     - Vinkt: mail An Standaert: voorstel: 2x/week voetballen op de parking. 

        Probleem: toezicht? 
        De speelplaatsinrichting is nog niet af: er wordt nog plaats voorzien  

        voor een hockeyveld, basketbalring, stappalen, beukenhaag met een  
        educatieve waarde,… 

 

    - Zeveren: vergroening en verfraaiing van de speelweide. 
      PROJECT: MOS: NAAR BUITEN OM TE LEREN! 

      Inhoud – wat te doen?  
      Visie opbouwen – infoavonden organiseren –  
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      plan ontwerpen – workshops organiseren. 

      Alle ideeën zijn welkom.  
      Dit gebeurt wel onder leiding van een MOS-verantwoordelijke.  

      Landschapsarchitecten en ouders werken tevens mee. 
       

      -Vinkt: lichten aan de toiletten branden steeds. Directie vraagt aan de mensen              

        van de opvang ze  bij het einde van de opvang uit te doen. 
        Lichten onder de koepel zitten aan de zorgklas. 

 
      -Anniek: dikke proficiat aan het team van de rusthuisklas voor de 

       publieksprijs. 
       Info-care: wat wordt ermee gedaan? € 7500 / € 5000. Dit moet wel aan  

       “Zorg” besteed worden. 
 

      -Klimaatmars Deinze: 22/02/2019 : 3de graad en het secundair. 
 

      -Woensdag 13 februari 2019 : geen staking door de scholen: dit via mail    
        communiceren naar de ouders.  
 

                  
             verslag : Dorine 

                 

 
 
 


