
SCHOOLRAAD 

SINT-CATHARINACOLLEGE 

Boelarestraat 1 
Onkerzelestraat 154 

Idegemplein 36 

9500 Geraardsbergen 
 

Verslag schoolraad 26 september 2022 om 19.00 uur 

 

Aanwezig 
 

Thomas Daneels * Christa De Gauquier *  

Annelies De Groeve * Jan De Mol * Frank De Moortel 
Dries De Poorter * Riete De Taeye * Gert Dhauwer * Khadija Fadil 

Hilde Leirens * Natasja Van Kwikenborne 

 

Verontschuldigd 
David Van Hee * Barbra Demedts * Hilde Leirens 

 

Afwezig 
Khadija Fadil * Natasja Van Kwikenborne 

 

Agenda 

 
✓ Geen opmerkingen over het vorige verslag. 

 

✓ Aanpassingen aan het schoolreglement 
 

o Een kind kan vroeger naar het eerste leerjaar. 

o Bij het uitschrijven van een kind moet er een akkoord zijn van het CLB. 

o Leeftijd is ook geschrapt uit het reglement qua uitreiken van het 
getuigschrift. 

o Prijzen 

▪ Kleuterzwemmen komt op € 7,5 (zonder bus) 
• Met belbus € 17,5 

▪ Zwemmen lagere school 

• De Springplank € 12,00 (zonder bus) 
• De Dolfijne School en De Zeppelin € 28,00 (met belbus) 

o Niet verplichte aanbod 

▪ Melk € 0,50 

▪ Soep € 1,00 
▪ Warme maaltijden  kleuters € 4,00 

      Lagere   € 4,25 

▪ Oog voor lekkers (20 weken) GRATIS 
▪ Abonnementen (zie reglement) 

o Maximumfactuur 

o Kleuters € 50,00 
o Lagere school € 95,00 

 

o Meerdaagse uitstappen 

o Zie reglement 



o Nieuw puntje in het reglement: wettelijk kader i.v.m. 

preventiemaatregelen (bv coronamaatregelen) 

o Beroepsprocedure voor het uitreiken van een getuigschrift 
 

 

✓ Organisatie van de scholen 
o We zijn als scholengroep groeiende! 

o In De Springplank hebben we er bewust voor gekozen om dit 

schooljaar in de derde graad in team-teaching te werken. We lopen 
hiervoor een ondersteunend traject van twee jaar met de universiteit 

van Antwerpen. We leren zo de verschillende vormen van team-

teaching kennen en de voor-en nadelen van elke vorm. 

 
✓ Varia 

o Leerlingenaantallen 

▪ De Zeppelin: 154 leerlingen 
▪ De Springplank: 121 leerlingen 

▪ De Dolfijne School: 148 leerlingen 

o Nieuwbouw in De Dolfijne School 
▪ De voorzitter heeft bevestigd dat de plannen getekend worden 

en zullen besproken worden met het personeel en het 

oudercomité. 

o Duurzame school 
▪ Vanuit de scholen is er geen enkel initiatief genomen  

▪ Hoe pakken we dit concreet aan? 

o De websites worden per school bekeken waarbij een 
aantal thema’s naar voor geschoven worden 

▪ De Zeppelin: Riete en Annelies doen het 

aftastende werk en stellen het voor aan het team. 
▪ De Springplank: Gert stelt dit voor aan Silke. 

▪ De Dolfijne School: het oudercomité neemt 

initiatief naar het leerkrachtenteam. 

   
 

 

Namens de voorzitter en mezelf: BEDANKT voor deze constructieve 

vergadering. 
 

Volgende vergadering: 06/02/2022 om 19.00 u in De Springplank 


