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Vrije Basisschool Don Bosco 
Nukkerstraat 106 
8450 Bredene 
Tel. 059 32 23 45 
Fax 059 33 26 11 
 
 

Verslag schoolraad 9 juni 2022 
 
Aanwezig: Dominique Nieuwenhuyse, Tina De Lauw, , Rudy Weyne, Franky De Rudder, Charlotte Van 

Belle, Adelheid Coulier, Nicky Wybouw 
 
Verontschuldigd: Stijn De Vrient 
 
Afwezig: Marleen Tuerlinckx 
 
 

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag 
 

- Het vorige verslag wordt goedgekeurd.  
 

2. Bespreking schoolfeest   
 

- Druk 
- Bar had soms te weinig 
- Optredens van kleuter en lager werden als positief ervaren 
- Watertafel 
- Genderneutrale optredens 

 
3. Terugblik acties oudercomité 
 

- Vergadering moet nog doorgaan 

 

4. Vooruitblik naar volgend schooljaar 
 

- aantal lesuren kleuter 
- aantal lesuren lager 
- verloven leerkrachten volgend schooljaar 
- TADD’ers 

Alle leerkrachten kunnen in principe aan de slag blijven binnen de school, maar er zijn 
wel enkele verschuivingen.  

➔ zie bijlage Schoolorganisatie 2022-2023, een blauwdruk 

 
5. Schoolreglement 

 
- Maximumfactuur: kleuter: 50 eur per jaar 
- Lager: maximum 95 euro 
- Meerdaagse uitstappen voor lager, over de hele duurtijd max. 480 euro 
- Prijs warme maaltijden: wordt waarschijnlijk 0.25 euro duurder 
- Melk, fruitsap en chocomelk worden 0,10 duurder 
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6. Kalender komend schooljaar 
 

- 29/8: open school 
- 3 oktober: pedagogische werkdag 
- Typles: enkel wanneer ouders daarop intekenen 
- 24-25/11: Kleuterfeest onder voorbehoud 
- 11/3: Don Bosco quiz (?) 
- 15/3: pedagogische werkdag 
- 17/5: facultatief verlof 
- 30-31/5: facultatief verlof 
- 4/6: schoolfeest 

 

7. Vastleggen vergaderingen volgend schooljaar 
 

- Donderdag 13 oktober 
- Donderdag 9 februari 
- Donderdag 8 juni  

 

8. Varia: rondvraag 
 

- Er is vervanging voor Lucrèce die op pensioen gaat: Katia Van Wambeke, vanaf oktober 
- Overlijden Erwin Batsleer 
- Trooper draait goed, tot nu toe 188 euro 
- In 2023 moet werk gemaakt worden van de speelplaats 
- Het is een goede zaak dat er een reclamebrochure voor de scholengemeenschap is 

rondgedeeld. Een volgende keer extra zorg besteden aan het redigeren van de teksten en de 
keuze van de foto’s? Ook contactgegevens van de scholen (website, mailadres) vermelden.  
 
 
 

Volgende vergaderingen:  
 

- Donderdag 13 oktober 2022 
- Donderdag 9 februari 2023 
- Donderdag 8 juni 2023 

 


