
Decretale ouderraad 2 maart 2021: verslag 
 

Aanwezige ouders: Elsie, Evelien, Lot, Firdevs, Koen, Karen 

Verontschuldigd: Frederick, Christelle, Marjolein, Anneleen 

Aanwezigen schoolteam: Joeri, Jolien, Kevin 

 

• Samenstelling decretale ouderraad schooljaar 2020-2021 
 
We mogen één nieuwe ouder verwelkomen, Koen, papa van Ade. Dilek liet weten geen tijd meer te 
kunnen vrijmaken. Sofie, Myriam en Kristof hebben geen kinderen meer op onze school en kunnen 
dus ook geen deel meer uitmaken van de ouderraad. 
 
We stellen vandaag de decretale ouderraad opnieuw samen. Het huishoudelijk reglement werd 
toegevoegd aan de uitnodiging van deze vergadering. Hierin staat onder 3.3. “De ouderraad wordt om 
de vier jaar opnieuw samengesteld.” Dit wijzigen we – conform het reglement van de feitelijke 
ouderraad – naar “De ouderraad wordt elk schooljaar opnieuw samengesteld.”  
 
Er zijn geen nieuwe kandidaten om een functie op te nemen. Karen blijft dan ook voorzitter en 
secretaris. 
 
 
 

• Afvaardigen ouder aan schoolraad 
 
Aangezien de decretale ouderraad de bevoegdheid heeft om leden van de geleding ouders af te 
vaardigen aan de schoolraad en deze laatste opnieuw samengesteld moet worden vanaf 1 april 2021, 
draagt deze ouderraad Karen Mariën voor als afgevaardigde. 
 
 
 

• Varia 
 

De directie informeert ons dat de onderwijsinspectie op 25 maart een ondersteunende doorlichting 

uitvoert rond het domein taal. Dit vraagt veel voorbereiding van het beleidsteam maar het advies dat 

hieruit voortvloeit, en waarmee nadien aan de slag gegaan kan worden, zal extra bijdragen aan de 

kwaliteit van de werking. 

De locatie voor de tijdelijke delokalisatie van de school ligt ondertussen vast. Lot 10, met een totale 

oppervlakte van 19034 m², op het industrieterrein Doorn Noord, werd hiervoor gereserveerd. 

Concreet wordt er tegen half augustus 2021 een eerste bouwlaag gebouwd (containers) met daarin 6 

klaslokalen, 2 lokalen voor administratie, 3 sanitaire blokken (kleuters, leerlingen lager en personeel), 

2 berglokalen, een keuken, kleedkamer en polyvalante ruimte (refter/turnzaal).  Vanaf 01/09/2021 zal 

het geheel operationeel zijn voor de bovenbouw. In 2023 wordt er een bouwlaag opgezet en verhuisd 

de bovenbouw naar boven zodat kleuters en leerlingen van de onderbouw tijdens de bouw van de 

nieuwe school ook daar school kunnen lopen. 



Communicatie hierover naar alle ouders zal waarschijnlijk in april gebeuren. Sowieso denkt de directie 

er momenteel aan om een shuttlebus in te zetten om leerlingen op de tijdelijke bestemming te krijgen. 

Voor de nieuwbouw lopen alle nodige procedures. Zodra de bouwpromotor gekend is zullen er 

inspraakmomenten met buurtbewoners en ouders georganiseerd worden. 

Deze ouderraad zal zonder tegenbericht dit schooljaar niet meer samenkomen. 


