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1. Installatie van de nieuwe schoolraad
1.1. Voorstelling van de leden
Dominique Vermeulen en Veerle Van de Wijngaert versterken vanaf nu de schoolraad in de
geleding van de ouders.
1.2. Samenstelling van de schoolraad
1.2.1. Coöptatie van de leden van de plaatselijke gemeenschap
De 3 leden van de plaatselijke gemeenschap werden herverkozen, Rita Sebreghts, Guido
Van den Bulck en Stan Geens.
1.2.2. Verkiezing van een voorzitter
Sven Nicolaï blijft voorzitter.
1.2.3. Verkiezing van een secretaris
Karen Vandecan blijft secretaris.
1.3. Toelichting bij de werking van de schoolraad
De schoolraad is geïnstalleerd voor de volgende 4 schooljaren.
Het huishoudelijk reglement wordt toegevoegd bij dit verslag.
2. Goedkeuring van de agenda
De agenda werd goedgekeurd.
3. Overlopen en goedkeuring van het voorgaande verslag
Het verslag werd goedgekeurd.
4. Overleg
4.1. Lestijdenpakket schooljaar 2017 – 2018
-

Het lestijdenpakket werd besproken.

-

Het lestijdenpakket werd berekend op een totaal aantal leerlingen (op 1 / 2 / 2017) van 165
in de kleuterschool en 271 in de lagere school. Dat geeft recht op een totaal aantal lestijden
van 218 in de kleuterschool en 378 in de lagere school (voor het inrichten van klassen,
zorg, bijzondere leermeesters, …).

-

Het lestijdenpakket is onderverdeeld in 3 rijen, de omkadering voor de kleuterschool, voor
de lagere school en de som van beiden.

-

Een kind dat voor 1,5 telt i.p.v. voor 1 is een kind van bv. rondtrekkende ouders of een kind
met pleegouders.

-

Het ‘aantal na afroming’ is een besparing van de regering.

-

De thuistaal van het kind en het opleidingsniveau van de moeder zijn erg belangrijk. Deze
geven een aantal SES-lestijden (SES = socio-economische situatie).

-

De evolutie van onze scholengemeenschap werd besproken.

-

Onze scholengemeenschap groeit aan met 33 leerlingen, wat 45 lestijden betekent en 13
punten voor administratieve ondersteuning, ICT en zorg.

4.2. Informatiebrochure met schoolreglement
-

In de schoolbrochure werden de veranderingen met geel gemarkeerd.

-

Ons pedagogisch project is (voorlopig nog) hetzelfde gebleven. We hebben dit schooljaar
2 belangrijke pedagogische studiedagen (Rooms-katholieke godsdienst in de dialoogschool
en ZILL = Zin in leren! Zin in leven! ) voor dit pedagogisch project wordt aangepast.

-

3.1.1. Binnen het M-decreet kan een kind een individueel aangepast programma (IAC)
krijgen. Dit kan nooit afgedwongen worden, maar moet degelijk onderzocht worden. Je
mag je eigen draagkracht bepalen, maar je moet deze goed beargumenteren.

-

3.1.6. Een kleuter die naar het eerste leerjaar wil komen moet 250 halve dagen aanwezig
zijn geweest in het vorige schooljaar (vroeger was dit 220 halve dagen).

-

3.1.8.1. In de gemeente werd beslist de inschrijvingen ten vroegste te laten starten op de
eerste schooldag van februari van het voorafgaande schooljaar. Dit is vervroegd, van maart
naar februari.

-

De school was reeds gemachtigd om een kind te laten zittenblijven. Dit staat vanaf nu ook
in het schoolreglement.

-

3.6.9.1. Het CLB werd volledig vernieuwd. Het is voor onze school nog even afwachten
naar de samenstelling van het team. De CLB chat wordt populair.

-

3.7.1. Er wordt in het attest, dat een leerling met een individueel traject meekrijgt, in een
oplijsting vermeld welke doelen deze leerling wel behaald heeft .

-

3.10.1 De facebook-pagina werd nieuw leven ingeblazen. Jonge ouders gaan vaak daar
eerst kijken en als school is het dus goed dit vlot communicatiemiddel te gebruiken. We
gebruiken dit met de nodige voorzichtigheid.

-

3.12. Klachtenregeling: Dit hoofdstuk is verplicht toegevoegd.

-

4.7. De vakantiedagen werden reeds vermeld in de nieuwsbrief.

4.3. Bijdrageregeling
-

De bijdrage bleef hetzelfde.

4.4. Organisatie van extra-murosactiviteiten
-

Het bedrag werd verhoogd met 5 euro.

5. Vastleggen van de volgende vergaderingen
-

Maandag 16 oktober 2017

-

Maandag 5 februari 2018

-

Maandag 18 juni 2018

-

Deze vergaderingen gaan telkens door om 20.30 uur in het personeelslokaal van de lagere
school.

6. Varia
-

Vielen de interdiocesane proeven mee in het 4de leerjaar?
De kinderen werden geconfronteerd met een andere vraagstelling. De resultaten waren
lichtjes teleurstellend. De respons van de inrichters wordt in vraag gesteld.

-

In het 6de leerjaar werden 2 paralleltoetsen gedaan over techniek en historische tijd.
De resultaten worden nog verwerkt.
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