
Schoolraad 14/01/2020 

Aanwezig: 

Voorzitter:    Mevr Lies Van Oevelen 

Secretaris/verslaggeving Mevr Karen Braem (plaatsvervangend) 

Directie:    Dhr Armand Vyt 

 

Leerkrachten:   Mevr Lien Van De Wille 

    Mevr Cinne Van de Vijver 

    Dhr Kris Rotthier 

 

Ouders:   Mevr Isabelle Van Beek 

Mevr Karen Braem 

Mevr Lies Van Oevelen 

 

Lokale gemeenschap:  Dhr Bert Bral 

Dhr Patrick Lievens 

    Dhr Jef De Witte 

     

 

Agendapunten: 

 

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag (zie bijlage)  

2. Nooddeuren en resultaat evacuatieoefening (zie bijlage)  

3. Vraag aan schoolbestuur voor de inrichting van de stille ruimte  

4. Reorganisatie speeltijden lager (KIVA) 

5. Varia  

a. Melding onveilige situatie (Patrick Lievens)  

b. Inrichting speelplein  

c. Jubileum: 150 jaar Lindenlaan  

d. Vervanging Kim Catulle als lid schoolraad: verkiezingen  

6. Terugkoppeling naar ouders en personeel  

7. Agendapunten schoolraad 3 (2/6/2020) 

 

 

1. Goedkeuring en opvolging vorig verslag (zie bijlage)  

- Antwoorden van Kris Deckers op vragen bij schoolreglement  

Waarom mogen leerkrachten Islam wel met hoofddoek op het domein? 

Leerkrachten (Levensbeschouwelijke vakken) mogen symbolen dragen als ze dit doen in het 

kader van hun opdracht als lesgever LBV. – dit geldt voor alle LBV. 



En wat met ouders op het schooldomein? 

Ouders op het schooldomein zijn op de school aanwezig onder persoonlijke titel. Hierover 

bestaat er geen enkel decreet. Voor rookverbod bestaat dat bv. wel. 

 

Verschil ouders/leerlingen/personeel/…? 

Geen verschil, enkel voor leerkrachten LBV. 

 

‘Geen waardevolle voorwerpen niet in de jaszakken.’ Wat met boekentassen?  

Op eigen risico. 

Mobiele telefoons worden afgegeven aan de leerkracht. In principe mogen ze niet 

meegebracht worden naar school.  

 

2. Nooddeuren en resultaat evacuatieoefening (zie bijlage)  

Het probleem met de nooddeuren is opgelost. De lijdensweg is zeer lang geweest door het 

faillissement van een onderaannemer.  

 

De evacuatieoefening was in orde. Enkel kleine details moeten aangepast worden, zowel bij 

in het lager als bij de kleuters:  

- Beide gebouwen zijn nu gekoppeld aan hetzelfde alarmsysteem. Dit wordt 

losgekoppeld zodat bij brand niet beide gebouwen geëvacueerd worden. 

- Er moet nog een bordje geplaatst worden aan de evacuatieplaats.  

- De klaslijsten moeten meegenomen worden. 

- Jodiumtabletten worden nagekeken deze week en verdeeld.  

 

3. Vraag aan schoolbestuur voor de inrichting van de stille ruimte  

School wil graag een stille ruimte creëren (cfr. Rode Neuzenacties*) in de overkapping aan 

het speelplein. De school kan en mag dit niet met eigen middelen realiseren en vraagt dus 

de goedkeuring en financiële middelen van de gemeente. De directeur stelde daarvoor een 

collegenota op en kreeg als respons van het college dat men bereid is om mee na te 

denken, maar eerst en vooral advies vraagt aan de technische dienst om zicht te krijgen op 

de mogelijkheden en het kostenplaatje.   

 Kunnen wij als schoolraad een positief advies overbrengen aan de gemeente ten 

aanzien van dit project, gebaseerd op het pedagogisch project van de school (i.k.v. 

welbevinden) en de noden zoals die reeds langere tijd aangegeven worden door het 

personeel?  

 Zoja, wie werkt een voorstel uit? Aan wie wordt dit schrijven gericht? 



Wij kunnen zeker een positief advies uitbrengen, gericht aan college van Burgemeester en 

Schepenen. Vanuit KIVA-project zijn er argumenten om dit te onderbouwen. Cinne bezorgt 

Lies deze op papier zodat we dit advies goed kunnen onderbouwen. Karen en Lies werken 

deze brief uit.  

 

*Ondertussen is de Rode Neuzen-actie zo goed als afgerond en heeft de school dankzij de 

gulle sponsoring van het oudercomité (500 euro) het bedrag van 7.209,91 euro op de 

rekening staan. De kans is zelfs groot dat ze er nog wat bij kunnen doen want vanuit de 

actie zelf worden er nog bedragen toegekend aan verschillende projecten. 

 

Er zijn ook plannen om de muur tussen klassen weg te halen en te vervangen door deuren 

zodat co-teaching veel gemakkelijker wordt.  

 

4. Reorganisatie speeltijden lager (KIVA) 

De middagpauze begint om 12u.05 en eindigt om 13u.35. Tijdens deze pauze eten de 

leerlingen lager in twee shifts. Dat betekent evenwel dat er nog heel wat tijd doorgebracht 

wordt op de speelplaats. Voor vele kinderen duurt deze speeltijd erg lang, zeker tijdens 

koude en natte winterdagen. 

Vanaf 13/1/2020 gaan de kinderen elke dag een kwartiertje vroeger in de klas. Daar kunnen 

ze, bij voorkeur, in een boek lezen. Dit is in principe geen lestijd. Op die manier bevordert 

men het lezen op de school, genieten de kinderen van de warmte in de klas en komen ze al 

wat tot rust voor de aanvang van de namiddaglessen. Een win-win situatie dus. Na de 

Krokusvakantie en bij beter weer kunnen ze weer de volle speeltijd buiten benutten. Dit idee 

komt voort uit en is onderbouwd door de KIVA-vorming. 

 

De ochtend- en namiddagspeeltijden worden gesplitst. Het vijfde en zesde leerjaar gaan na 

het tweede, derde en vierde leerjaar spelen. De speelplaats wordt opgedeeld in 5 zones: 

voetbal, balspelen, spelkast met kleine materialen, een stille zone met picknickbanken, met 

mogelijkheid om te babbelen en te lezen en een vrije zone om te spelen. Zone 4 en 5 zijn 

altijd open voor iedereen, bij de andere zones wordt er met een doorschuifsysteem gewerkt.  

 

De gemeente steunt het KIVA-project voluit. Ze wil dit doordrijven naar alle scholen, 

organisaties, … In september komt er een groot kick-off moment met alle scholen.  

 

 

 

 



5. Varia  

a. Melding onveilige situatie (Patrick Lievens)  

Zeer regelmatig komen er ballen op de straat terecht. Patrick heeft de gemeente 

gevraagd om naar oplossingen te zoeken, maar wordt verwezen naar de school. 

 

Welke oplossingen zijn denkbaar bij de herinrichting van de speelplaats? 

Dit wordt dit schooljaar nog opgelost door de nieuwe inrichting van de speelplaats in zones. 

Het voetbalplein komt dichter bij het gebouw en verder van de straat.  

 

b. Inrichting speelplein  

De inrichting van het speelplein tussen de gebouwen kleuter en lager nadert stilaan zijn 

einde. Het ziet er goed en heel uitdagend uit. Er werd door de groendienst van Beveren 

bewust gekozen om met natuurlijke én duurzame materialen te werken hetgeen duidelijk 

zichtbaar is. Toch dient er echter nog wel wat te gebeuren vooraleer de kinderen gebruik 

kunnen maken van al dat fraais. Zo moet de grasmat hersteld worden en dienen er nog heel 

wat aanplantingen te gebeuren. Wat er zeker niet mag ontbreken, zijn een drietal 

lindebomen, hoe kan het ook anders. Bij dit werkje wil de school de oudste leerlingen zeker 

inschakelen. 

Om voldoende speelruimte te kunnen bieden aan de leerlingen van het lager, maken ze 

ondertussen gebruik van een kunstgrasplein uit de sportzone. 

Het voetbalveld van FC Bosdam naast de school zal in de nabije toekomst ook voorzien 

worden van kunstgras. Om de hinder op de parking bij de school tot een minimum te 

beperken, zullen deze werken in de Krokusvakantie plaatsvinden. 

 

c. Jubileum: 150 jaar Lindenlaan  

Onze school werd opgericht in 1826 door K. Van Goethem, een onderwijzer. Het was een 

privé-initiatief van een enkeling wat in die tijd niet zo uitzonderlijk was. De school stond toen 

bekend als de ‘Tijskenshoekschool’, een naam die nu nog door de oudere bewoners van 

Beveren gebruikt wordt. Na het overlijden van meester Van Goethem heeft de 

gemeenteraad in de zitting van 6 augustus 1870 beslist de school te behouden als 

gemeenteschool. Dat betekent dat we dit jaar het 150- jarig bestaan als gemeenteschool 

kunnen vieren. Momenteel loopt de brainstorm om dit gepast te vieren.  

 

Nog feestelijkheden:  

Het grootouderfeest heeft als thema de kleine zeemeermin.  

De school neemt ook deel aan het Vijd-jaar, die festiviteiten zijn voor volgend schooljaar.  

 



d. Beëindiging lidmaatschap schoolraad 

Mevr. Catulle liet weten geen lid meer te zullen uitmaken van de schoolraad als ouder. 

Volgens het huishoudelijk reglement zijn er 3 mandaten per geleding. In die bepaling 

dient er dus geen vervanging te worden gezocht.   

 

6. Terugkoppeling naar ouders en personeel  

We willen in de toekomst inzetten op de communicatie over onze werkzaamheden aan 

ouders en personeel.  We zullen onze verslagen om die reden delen via de vrijdagmail of via 

de website.  Wellicht krijgen we via de ouderbevraging zicht op de bekendheid van de 

(activiteiten van de) schoolraad. 

 

7. Agendapunten schoolraad 3 

- Wijzigingen schoolreglement overlopen? 

Het schoolreglement wijzigt niet elk schooljaar. We volgen op of dit nodig zal zijn. 

- Stand van zaken festiviteiten 

- Lokale gemeenschap krijgt graag de vrijdagmail 

 


