
 

 

 

 

Veel gestelde vragen in de ouderbevraging : vraag en antwoord 

Hieronder vindt u de antwoorden op vragen die verschillende malen aan bod kwamen. 

Heeft u nog vragen?  Dan bent u altijd welkom bij ons! 

1. Nood aan een veilige parking en verkeersveiligheid 

De heraanleg van de Kolpaartstraat met een veilige inrichting én parking zal pas uitgevoerd 

worden na de nieuwbouw van de kleuterafdeling. Deze start begin april 2020.  Er zijn 

veertien maanden voorzien. Wat de Hofveldstraat betreft zijn er niet onmiddellijk plannen 

volgens ons weten. Dit Hofveldstraat is ook geen gemeentelijke weg waardoor de gemeente 

niet zelf kan bepalen wat er wordt uitgevoerd.  Tijdens overleg met gemeente en politie 

wordt dit ook aangekaart.   

2. Meer politiecontrole 

Bij ieder overleg tussen de directies van de Maarkedalse scholen en politie/gemeentelijke 

diensten wordt dit aangekaart.  Ook wij zouden liever meer toezicht door de politie zien 

gebeuren, maar de weinige beschikbare inspecteurs hebben 6 scholen  (2 x Nukerke, 2 x 

Schorisse, 1 x Etikhove en 1 x Maarke-Kerkem) onder hun bevoegdheid.  Het zijn vooral de 

ouders zelf die voor verkeersveiligheid kunnen zorgen.  

3.  Fluohesjes voor alle kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. 

Voor uitstappen tijdens de schooluren hebben wij altijd fluohesjes op school.  We stellen 

vast dat de (weinige) kinderen die te voet of met de fiets komen een fluohesje dragen. 

4.  Kan de schoolbus kinderen ophalen in Ronse? 

Onze schoolbus rijdt ’s morgens en ’s avonds in opdracht van “De Lijn” (=zonaal 

leerlingenvervoer).  We dienen dan ook de regels te volgen  van dit zonaal leerlingenvervoer 

en daardoor mogen we geen kinderen ophalen in Ronse.  

5. Betere projectoren / beamers in de klas 

De oude projectoren zijn ondertussen vervangen door heldere touchscreens : scherper 

beeld, geen geluidsoverlast en geen stof meer in de projector.  We kunnen dit enkel 

realiseren dankzij de financiële inbreng van de oudervereniging.  

 

 

 



6. Gezondere warme maaltijden.  

De cateraar probeert rekening te houden met de inhoud van de maaltijden in verhouding 

met de prijs die er betaald wordt.  Dankzij de scholengemeenschap (gratis verse saladbar bij 

de warme maaltijden) zorgen we voor een portie extra vitamines.  Ook de soep is vers 

gemaakt.  

7. “Studeren is een moeilijke zaak voor mijn kind” 

Sedert 1 september wordt er in L5 en L6 gefocust op “leren studeren”.  We geven hierdoor 

de aanzet als basisschool om dit te laten verder gaan in het secundair onderwijs.  Er is een 

website in opbouw om zowel ouders, als kinderen als professionals te informeren over hoe 

te studeren.  www.lerenstuderen.be  

We werken in 5 fasen :   * begrijpen   * ordenen   * schema maken    * instuderen   * herhalen 

8. Er komen veel mails van de school binnen. 

Communicatie is een belangrijk gegeven voor een school.  Dit zowel op schoolniveau als op 

klasniveau. Sedert 1 september 2019 worden de e-mails op schoolniveau gebundeld (meer 

informatie in 1 e-mail en dus minder e-mails).  De initiatieven van externe partners (culturele 

centra, gemeentelijke diensten, vzw’s, sportkampen, speelpleinwerking, …) worden enkel 

nog gecommuniceerd via de Facebook van de oudervereniging  

https://www.facebook.com/oweetje/  

9.  Hygiëne in de toiletten 

Wij zijn ons ervan bewust dat de toegang tot zeep en de moeilijke kranen in de 

kleuterafdeling tot problemen leiden.  In onze nieuwbouw wordt dit zeker aangepast.  Wat 

de lagere afdeling betreft zijn we ook nog op zoek naar manieren om de toiletten netter te 

houden (wat vooral een attitude van de kinderen zelf moet zijn).  Eerdere experimenten met 

papieren doekjes vielen tegen. We vinden ook dat de leerlingen op elk moment van de dag 

naar de toiletten moeten kunnen gaan, wat controle natuurlijk moeilijker maakt. De 

toiletten worden ook elke avond gepoetst. 

 10.  Toetsen en testen tegen tijd 

Eén van de belangrijkste taken van een school is om de onderwijskwaliteit te gaan bewaken.  

Dit gebeurt o.a. met wetenschappelijke meetinstrumenten die heel vaak ook een vooraf 

bepaalde tijdslimiet bevatten.  Al deze testen zijn genormeerd en geven aan een school een 

beeld van waar de school én de leerling staat (al dan niet binnen Vlaanderen).  Naast deze 

testen/proeven/toetsen zijn de observaties van de leerkrachten evenveel waard.  Een kind 

wordt nooit “afgerekend” op het resultaat van een test/proef/toets, maar wordt op 

zijn/haar algemene ontwikkeling  geëvalueerd.  

Niettegenstaande deze ruimere blik op een kind, dient er “gemeten” te worden met 

toetsen/testen/proeven waar een tijdslimiet op staat, ook al geeft dit bij sommige kinderen 

stress.  

 



11. Een fietsplan opstellen (vrijwilligers begeleiden leerlingen naar de school) 

De cel pedagogie deed in het verleden al verschillende oproepen naar ouders om een 

fietspool te organiseren.  Daar kwam geen respons op.  Zonder vrijwilligers kan dit niet 

uitgevoerd worden.  De Maarkedalse scholen stelden in samenwerking met de gemeente 

een schoolroutekaart op waarop de veilige en minder veilige wegen  aangeduid werden.  U 

kunt deze vinden via :  

https://www.maarkedal.be/nl/dienstverlening/projecten-wegen-en-

verkeer/schoolroutekaart  


