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Tijdstip, plaats 13 juni 2022, 20 u., lokaal zesde leerjaar

Aanwezig Lina Haentjens, Erika Van Haperen, zr. Ann Meyvis, Leentje Van 
de Vel, Ingrid Van de Velde, Elise Wuyts, Els Sommen

Verontschuldigd Francis Luyckx

Afwezig /

Verslaggever Elise Wuyts

Agenda  Opvolgen en goedkeuren van het verslag van de schoolraad van
dinsdag, 8 februari 2022

 Prioriteiten: digisprong, diversiteit op de speelplaats, 
differentiatie in de klas

 Communicatie: wat in andere scholen 
DBOC/scholengemeenschap? klasblogs?

 Schoolzwemmen: suggesties/adviezen als er geen plaats is in 
zwembaden in omliggende gemeentes?

 (voorlopige) aanpassingen schoolreglement
 Vastleggen vergaderingen volgend schooljaar

 Varia

TO DO
Zie fluo

Bezinning

Taal is nodig om daden te kunnen duiden.  Taal die woorden geeft aan daden.  Geen uit een boekje 
geleerde formules, maar taal die uit het hart komt.  Die soms stamelend, soms vurig iets verwoordt 
van wat een mens ten diepste drijft, gaande houdt, inspireert.  Van wat, dieper: van Wie je draagt.  
Decennialang moest de daad bij het woord gevoegd worden om als gelovige niet in goedkoop en 
wereldvreemd gepraat te verzanden.  De uitdaging waarvoor we nu staan is precies omgekeerd.  Om 
de hartenklop van Gods liefde achter daden te kunnen verstaan, moet het woord bij de daad 
gevoegd worden.  
René de Reuver  (uit Leeftocht)
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Goedkeuring vorig verslag

Oké.

Opvolging vorig verslag

 GOK-beleid: inzetten op thema Diversiteit:
o babbelbus: enkel in begin gebruikt door leerlingen, nagaan waarom nu minder 

gebruik van gemaakt wordt.
o week tegen pesten = week voor verdraagzaamheid “Iedereen is anders, iedereen 

hoort erbij!” (18/02/2022-25/02/2022): wat betekenen de stippen? 
→ Na 1-2 weken niet meer gekend, dus herhaling regelmatig nodig.

o initiatie in concept Rots & Water tijdens studiedag.

Prioriteiten

 digisprong: chromebooks voor L5-6: OK.  Dit jaar ingezet op het leren inloggen met eigen 
account.  In L4-5-6 ook als middel om info op te zoeken en als aanvulling op inoefening van 
de lessen.
Nog extra aankopen voor L1-2-3-4.   Ook laptops in die klassen.  

 differentiatie in de klas: studiedag van mei is van onderwerp veranderd door hogere nood 
pestbeleid.  Volgend schooljaar in werkgroep terug opnemen.

 Pestbeleid/Mentaal welzijn:
 diversiteit op de speelplaats: veilige/onveilige speelzone? Ontspanning is niet voor alle 

kinderen hetzelfde: wat kunnen we aanbieden/aanpassen?
Enquête doen bij leerlingen (samen met ouders) volgend schooljaar.

 Rots & water tijdens pedagogische studiedag: kennismaking met het concept – studiedag
samen met internaat: evaluatie gepland op PV juni.
Wat is Rots en water?
Rots en Water is een psycho-fysiek programma.  Dat wil zeggen dat we het 
lichaamsbewustzijn vergroten via actieve oefeningen en spelletjes.  Hierdoor vergroot je 
ook je emotioneel bewustzijn en dus je zelfbewustzijn. Deze aanpak is zeer effectief voor 
het voorkomen en aanpakken van pesten, ontwikkelen van sociale vaardigheden, grotere
weerbaarheid en een sterkere verbinding van de groep. 
Na evaluatie in volgende personeelsvergadering bekijken we de vervolgaanpak voor 
volgend schooljaar.

 Wordt gecommuniceerd via opvoedingsproject/nieuwsbrief, maar mag ook “minder 
zakelijk” ter sprake komen (via klasblogs, facebook...)

Communicatie

Hoe gebeurt de communicatie (via welke systemen) en welke communicatie naar ouders is er in 
andere scholen van DBOC?  Van scholengemeenschap?

 scholen scholengemeenschap:
◦ oudermodule Broekx (op berichten via deze weg kan niet rechtstreeks geantwoord 

worden)
◦ GIMME
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 scholen DBOC:
◦ mail (sinds dit jaar, vorig jaar nog op papier!)
◦ oudermodule van Questi
◦ Google Classroom
◦ GIMME

→ We hebben voor rapport en LVS Questi.  Sinds kort is er ook een app voor Questi.  Is extra module 
betalen bij hosting. We volgen nog een webinar over de werking en we informeerden  bij scholen die 
al met de app gewerkt hebben dit jaar. App blijkt nog voor ouders een struikelblok te zijn.

→ We zijn gestart met Google Workspace Education: We bekijken welke mogelijkheden er via deze 
weg zijn.  Ouders kunnen e-mails ontvangen met informatie over het huiswerk van hun leerling, maar
ook andere informatie. 
Alle leerlingen krijgen een mailaccount om in te loggen op de chromebooks.

We zoeken verder naar een communicatiekanaal, dat we als school zelf kunnen managen, niet te 
duur is (liefst gratis) en ook gebruiksvriendelijk voor de ouders.

Belangrijk om rekening mee te houden: berichten van en naar ouders mogen niet allemaal ook via 
leerlingen passeren.

Klasblogs
Sinds maart klasblogs elke week op de website.
Eerste keren veel hits per klas, nu ongeveer helft van aantal leerlingen per klas.

Mag regelmatig vermeld worden in de nieuwsbrief. Maandelijkse reminder kan zeker geen kwaad.

Bevraging
Dit schooljaar bevraging gedaan naar lezen van de nieuwsbrief.
Willen opnieuw een bevraging naar communicatie doen.
Adviezen, suggesties om op te nemen in de bevraging? 

 ‘Welke inhoud zien jullie (nog) graag verschijnen op de klasblogs?’
 Zorgen voor goed evenwicht tussen open en gesloten vragen.
 Oudercontact 

◦ geschikte momenten doorheen schooljaar
◦ goede momenten in de week

Vermelden in de nieuwsbrief dat er geen oudercontact meer gepland staat dit schooljaar (tenzij op 
uidrukkelijke vraag van lkr/ouders).

Schoolzwemmen

 Slechts enkele banen voor de gemeente in het zwembad Sportoase Deurne.  Te verdelen 
onder de 3 scholen in Wijnegem.  Zal ook jaarlijks herbekeken worden.

 Niet meer mogelijk om alle klassen tweewekelijks te laten zwemmen.
 Vervoer wordt voorlopig betaald door Gemeente Wijnegem 

Vermelden in de nieuwsbrief dat er iets mogelijk zal zijn volgend jaar, maar zeker niet voor alle 
leerlingen.
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(V oorlopige) aanpassingen schoolreglement & schoolbrochure

 vanuit de overheid: MLER_101_Overzicht wijzigingen schoolreglement basisonderwijs.pdf
 (voorlopige) aanpassingen schoolbrochure:

◦ Het oudercomité is een feitelijke vereniging sinds dit schooljaar
◦ schoolzwemmen 
◦ verlofdagen

 via link in opvoedingsproject: welbevinden en verbondenheid 
Aan te passen doorheen het jaar bij verdere stappen om ouders op de hoogte te houden.  In 
nieuwsbrief melden als er aanpassingen gebeurd zijn.

Vergaderingen volgend schooljaar 

 dinsdag, 18 oktober 2022
 maandag, 27 februari 2023
 maandag, 19 juni 2023

Varia

 Lina verlaat de schoolraad, want kinderen veranderen volgend schooljaar van school.
 Toestemming voor letters op voorgevel is gevraagd aan schoolbestuur. We wachten op 

reactie.
 Prognose volgend schooljaar leerlingenaantal: (voorlopig) meer inschrijvingen dan dit jaar.

Volgende vergadering: 18/10/2022 om 20 u.
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http://donbosco-wijnegem.be/images/pdf_documenten/20220318_welbevinden_en_verbondenheid.pdf
https://stjohanna-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/els_corluy_sint-johanna_be/Eep2NRL-84tAli1EhLbYnJEBnX1YuO2Y4WnR2AXOVbw7ow?e=V4O6mP

