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SCHOOLRAAD SBS PARKLAAN-SERINGEN EN SBS DENDERWINDEKE 
 
Verslag digitale vergadering 28102021 
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   Jeroen Cooman, directeur SBS Denderwindeke 
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   Sophie De Savoye, leerkracht kleuter SBS Parklaan- Seringen, vestiging Parklaan 
   Leen Malderie, ouder lager SBS Denderwindeke 

Karen Mariën, ouder lager SBS Parklaan- Seringen, vestiging Seringen 
 
Voorzitter:  Katrien Boeykens 
 
Verslag :  Katrien Boeykens 
 
 
1. Invulling vacante plaatsten in de geledingen. 
 

o Er zijn geen kandidaten om de schoolraad te vervoegen.  
 
 
2. Vaststelling criteria inzake aanwending van omkadering, aanvullingen en puntenenveloppes 

schooljaar 2021/2022. 
 

o De uren werden opnieuw zo optimaal mogelijk aangewend. Er werden dit jaar ook uren 

beleidsondersteuning opgenomen.  

o Er waren geen opmerkingen.  

 

3. Opstapplaatsen en busbegeleiding in het kader van het leerlingenvervoer schooljaar 2021/2022 
 

o Er waren geen opmerkingen 
o Directeur Van den Driessche licht toe dat er wel een extra intern vervoer zal moeten ingelegd 

worden om de leerlingen in het traject van de Lettertuin naar de modulaire school te voorzien. 
Aangezien de maximale capaciteit bijna in het gedrang komt, moet er toch al eens worden 
nagedacht over een oplossing om het busvervoer zo haalbaar en veilig mogelijk te laten 
verlopen.  

 
4. Vaststelling professionaliseringsplan schooljaar 2021/2022 
 

o Er wordt aangegeven dat het professionaliseringsplan nog verder aangevuld kan worden, 
naargelang de noden die zich stellen.  

o Er waren geen opmerkingen. 
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5. Stand van zaken infrastructuurwerken 
 

o Directeur Van den Driessche geeft een korte toelichting: 
De voorziene datum voor verhuis (einde herfstvakantie) was geen haalbare kaart meer, aangezien 
de grond waarop de modulaire school wordt gebouwd voorzien moest worden van een plateau om 
de stevigheid te garanderen. Om ruimte te laten voor mogelijks nog opduikende problemen, werd 
de datum voor verhuis ruim vastgelegd op begin/einde kerstvakantie.  
De start van de nieuwbouw wordt voorzien schooljaar 2024-2025, in de hoop dat de oplevering in 
2026 kan gebeuren.  
o Er waren verder geen opmerkingen.  
 

6. Welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid 
 

o Er waren geen punten te bespreken. 
o Er werden geen opmerkingen gemaakt. 

 
7. Varia 
 

o De leden hebben kennis genomen van de jaarplanning extra-muros en parascolaire activiteiten 

dit schooljaar. De activiteiten op deze lijst kunnen nog verder aangevuld ( en hopelijk niet 

geschrapt) worden.  

 

8. Punt toegevoegd aan de dagorde SBS Denderwindeke: stand van zaken nieuwe ramen 

 

o De schepen geeft een overzicht van de fases die al werden doorlopen om de nieuwe ramen tot 

stand te brengen. 

o Momenteel moet er enkel nog met de leveranciers overlegd worden op welke moment deze 

werken best worden aangevat, rekening houdend met de weersomstandigheden en de 

bezetting van de school.  

 

9. Punt toegevoegd aan de dagorde SBS Denderwindeke: staat van de voetpaden en de ruime 

verkeersomgeving Kruisveldstraat  

 

o Er werd al eens aangekaart in de schoolraad dat de staat van de voetpaden, het ontbreken van 

een fietspad,… zorgen voor een onveilige verkeerssituatie achteraan de school (Kruisveldstraat). 

o De schepen reageert dat dit niet binnen zijn bevoegdheid valt maar de bevoegde schepen ( 

Wouter Van de Winkel) hier zeker wil over aanpreken.  

o In de gemeenteraad zou dit echter reeds besproken zijn en werd de Kruisveldstraat opgenomen 

in de planning met als gevolg dat dit in de huidige legislatuur nog zal aangepakt worden. 

 

10. Punt toegevoegd aan de dagorde SBS Denderwindeke: is er een mogelijkheid om een 

f ietsoverkapping te realiseren?  

 

o Dit is een uitgave die voorzien moet worden in het budget bij de begroting aan het begin van 

een legislatuur. Om deze reden wordt het moeilijk hier snel een oplossing aan te bieden. Het is 

momenteel ook geen echte prioriteit.  

o Eventueel kan de schouderraad zelf kijken of er een budget is om dit te verwezenlijken.  

o Directeur Cooman wenst toe te voegen dat deze punten reeds eerder werden besproken op de 

vergadering van de schouderraad. 


