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

Verslag schoolraad 13 oktober

Aanwezig: Dominique Nieuwenhuyse, Tina De Lauw, Rudy Weyne, Franky De Rudder, Charlotte Van
Belle, Adelheid Coulier, Nicky Wybouw, Stijn De Vrient, Marleen Tuerlinckx

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

1. Overlopen en goedkeuren vorig verslag

- Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

2. Schoolorganistie

Leerlingen

- 90 kleuters = stijging tov telling februari 22,
- 198 kinderen lagere school,
- Behalve in de drukste jaren, schommelde het lln-aantal altijd al rond de 300.

Leerkrachten

- Juf Marilyn werkt nu in de Dorpslinde.
- Juf Stephanie bleef behouden, er worden wel 4 uren aangekocht, maar dit zal normaal gezien

vanaf de krokus niet meer nodig zijn wegens instroom.

- Kleuterjuffen:
● Peuters: Sofie P., Stephanie
● 1ste: Sophie V., Stephanie
● 2de: Wendy, Vicky
● 3de: Siska, Sylvia

� Kleuterturnen juf Vicky,

� ambulante leerkracht vanuit lerarenplatform: juf Janina (indien noden in Dorpslinde of

Duinen, moet Janina daarheen).

- Leerkrachten lager:
● 1ste: Els en Maaike, Stephanie
● 2de: Valerie, Katrijn, Veerle D., Farah
● 3de: Bieke B., Anja, Ilse, Farah, Daan
● 4de: Iris, Tina, Fien
● 5de: Véronique, Charlotte, Fien (a.i. Vicky)
● 6de: Veerle, Frederic, Farah
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� Turnen meester Daan.

● Silke: ATN vooral in 3 en 4
● Bieke D.: ATN 5
● Katrien: ZoCo
● Tina: 1/5 directeur, 1/5 zorg

- Middageters:
● Kinderen eten in kleine groepjes, krijgen daardoor voldoende tijd
● Warme maaltijden: o.l.v. de Indische dames
● Peuterrefter: max. 8 startertjes
● Koude refter (turnzaal podium): 2 shiften 1ste en 2de leerjaar + kleuters
● Computerklas: 6de + 3de, 4de, 5de

● Elke middag is 1 leerkracht aanspreekpunt.

3. Kalender

- Pedagogische werkdag ging door op 3 oktober:
● Uitwerken schoolfeest en kleuterfeest
● Aanpak ATN
● Olga Adam: kunstenares gaf workshop over gevoelens interpreteren a.d.h.v. tekeningen

- Typles: gaat door in oktober
- 18/11: Sprookjeswandeling
- 24-25/11: Kleuterfeest onder voorbehoud
- 22/12: kerstgebeuren + musical
- 11/3: Don Bosco quiz
- 15/3: pedagogische werkdag
- 17/5: facultatief verlof
- 30-31/5: facultatief verlof
- 4/6: schoolfeest

- Vormsel: 13/5, 14 uur
- Eerste communie: 27/5, 10.30 uur

4. Klusjesdagen juli / augustus

- Glijbaan kleuterspeelplaats kreeg likje verf
- Schilderwerken
- Oproep naar ouders lanceren voor toekomstige klusjesdagen?

5. Financiële toestand / bezorgdheden

- 140 euro/kind wordt gevraagd voor de leningen van Duinen / Dorp
- Bij het personeel van Don Bosco zijn heel wat bezorgdheden over de spaarpot van de school, nu het

schoolbestuur steeds meer financiële middelen van de scholen centraliseert. Het personeel wil graag
dat de “spaarpot” van Don Bosco, die in het verleden werd opgebouwd, in Don Bosco blijft. Het
schoolbestuur bevestigt uitdrukkelijk dat dit zo blijft en dat ook in de toekomst niet zal geraakt
worden aan de spaarpot van Don Bosco.
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6. Plannen speelplaats

- Directeur maakte een eerste schets van de mogelijkheden op de speelplaats (Ravottersplein)
en legde die voor aan het kinderforum.
● Glijbaan van bovenste speelplaats (Ravottersplein) naar voetbalplein
● Grote boom
● Rustige ruimte op het dak van de toiletten, te bereiken met trap vanop speelplaats
● ‘Groen’ dak op de rest van het afdak

- Kinderen moeten tegen volgende week overleggen met de klas / ouders en de nieuwe ideeën
voorleggen op volgend kinderforum

- Doel: speelplaats vernieuwd tegen september 2023

7. Verkeerssituatie schoolomgeving

- Gemeentebestuur wil na elke schoolvakantie een week mobiliseren en daarna verbaliseren.
- Hiervoor werd een brief opgesteld die zou worden meegegeven met de ouders.
- Dominique heeft dit document niet willen ondertekenen, uit onvrede met de gang van zaken.

De situatie aan de school maakt het zowat onmogelijk voor de ouders om zich aan de
verkeersregels te houden.

- Er werden reeds meerdere keren voorstellen ingediend om de situatie in de Nukkerstraat aan
te pakken, maar die worden steeds afgeketst door het gemeentebestuur.

- Kan de school actie ondernemen? Petitie, verkeerscommissie…?

- Is het mogelijk om te communiceren om bij fietsuitstappen/ de kinderen hun fiets op de
speelplaats te laten zetten. -> Directeur bevestigt dat dit kan.

- Fietsproef 6des: 23/5/23.

8. Varia: rondvraag

- Mededeling: mondmaskerplicht verdwijnt voor het lager en scholen moeten open blijven.

Volgende vergaderingen:

-Donderdag 9 februari 2023
-Donderdag 8 juni 2023

3


