Schoolraad Antoniusschool
13 februari
2017
Aloïs Van Oevelen

X Sven Nicolaï

X

Hilde Peeters

X Rita Sebreghts

X

Werner Cornelis

X Dennis De Hoey

X

Tine Van den Bulck

X Guido Van den Bulck

X

Karen Vandecan

X Stan Geens

X

(X: aanwezig

V: verontschuldigd)

1. Overlopen en goedkeuren van het vorige verslag
-

Het verslag werd goedgekeurd.

2. Verkiezing nieuwe schoolraad
-

We volgen het stappenplan en tijdspad (zie bijlage)

-

Fase 0 slaan we over omdat we geen ouderraad hebben en geen officiële
leerlingenraad.

-

Planning:

21 / 2 / 2017 : Kiesreglement klaar
tot 24 / 2 / 2017: Ouders kunnen zich kandidaat stellen
6 / 3 / 2017 : Opgestelde lijst van kandidaten klaar
13 / 3 / 2017 : Stembrieven mee met de leerlingen
16 / 3 / 2017 : Telling van de stembrieven

-

Het kiesreglement is hetzelfde als 4 jaar geleden. Kandidaten moeten ouder zijn en
geen leerkracht in onze school. Er is geen verkiezing wanneer er slechts 3 kandidaten
zijn (= het juiste aantal). De kandidaten mogen aanwezig zijn op de telling.

3. Leerlingenaantal februari 2017 en lestijdenpakket 2017 – 2018
-

Er zijn 1 kleuter meer dan vorig schooljaar (165 kleuters) en 5 lagere schoolkinderen
meer (271 leerlingen).

-

Er zijn 1 lestijd meer in de kleuterschool, 5 lestijden meer in de lagere school, 1 uur
ICT meer en 5 lestijden zorg meer.

-

Er wordt nu gewacht op de aanvraag van de verlofstelsels. Dit moet voor eind april
gebeuren.

-

Hoe deze extra lesuren ingevuld worden, wordt op de vergadering van juni besproken.

4. Infrastructuur
-

De dossiers voor veranderingswerken in de KS en LS werden ingediend bij AGION en
zijn goed aangekomen. Dan kan het nog 4 maanden duren voor goedkeuring.

-

De tijd zal krap zijn voor de start van de werken in de middenbouw (1ste en 2de lj).
Bedoeling is te starten met de renovatiewerken in de maand juni, om in september in
vernieuwde klassen te beginnen.

-

In de kerstvakantie startte een spoedprocedure voor de kapotte verwarming van de
turnzaal in de LS. De snelle goedkeuring maakte dat op maandag 9 januari een
nieuwe gasverwarming werd geplaatst.

5. Transitie naar KOBA
-

Op 11 januari 2017 was het vergadering van de koepel vzw KOBA Voorkempen. Deze
verliep constructief.

-

Koba Voorkempen bevat 4 lagere scholen en 4 middelbare scholen tussen Malle en ’s
Gravenwezel, een kleine 6000 leerlingen, vrij evenwichtig verdeeld over LO en SO.

-

Voor het personeel en de scholengemeenschap veranderd er nu niets.

-

Het personeelsbeleid blijft binnen de scholengemeenschap. Wanneer de
scholengemeenschap verandert in de scholengroep (vanaf 2020) kunnen er
veranderingen zijn op het vlak van personeelsbeleid.

-

Ons pedagogisch en opvoedingsproject blijven behouden.

-

Het schoolbestuur wordt het plaatselijk comité, voor het dagelijks bestuur van de
school.

-

De grootste veranderingen zijn op het vlak van infrastructuur en financiën.

-

Het erfpacht van de school wordt overgedragen en geregeld door notaris Verbert voor
een duur van 50 jaar.

-

Op dit moment krijgt elke school zijn eigen werkingstoelage. Wanneer we toetreden tot
KOBA zal 2,5 % daarvan gaan naar de dienstverlening van KOBA.

-

15 % van de werkingstoelage moet verplicht gespaard worden.

-

De voorkeurdatum voor de overstap is 1 september 2018.

6. Varia
Volgende vergadering
-
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