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X
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1. Overlopen en goedkeuren van vorig verslag
Lerarenplatform
-

Er werden criteria afgesproken en een tool gemaakt voor de vervangingen van het
lerarenplatform.

-

De 7 leerkrachten doen op dit moment vaste vervangingen en kunnen dus tijdelijk geen korte
vervangingen doen. Wanneer deze korte vervangingen nodig zijn moeten ze opgevangen
worden door de zorgjuffen of door 2 klassen samen te zetten.

-

We zitten nu op 48% van de norm voor lange vervangingen. We moeten 85% halen om volgend
schooljaar dezelfde middelen te krijgen. Dat is haalbaar.

-

Op dit moment is er een grote tevredenheid over dit systeem.
GDPR

-

De GDPR is een mastodont van een wetgeving en zorgt voor veel paperassenwerk. De school
probeert er zo goed mogelijk aan tegemoet te komen.

-

Bij het grootouderfeest in de kleuterschool werd een opname gemaakt. Voor het verspreiden
van de DVD werd een toelating aan alle ouders gevraagd.
Getuigschrift op het einde van het 6de leerjaar

-

Wanneer een leerling op het einde van het 6de het getuigschrift niet behaalt, moest een
document opgesteld worden met alle doelen die wel bereikt werden. Deze wetgeving is in
januari veranderd.

-

Wanneer een kind het getuigschrift behaalt, gaat het automatisch naar de A-stroom. Wanneer
het niet behaald wordt gaat de leerling naar de B-stroom.

-

Deze verplichte doorstroming vinden we zeker geen goed idee.

-

In het 6de leerjaar helpen de ouders nog vaak met huiswerk en lessen, kinderen worden soms
kort opgevolgd, worden geholpen door de logo, krijgen compensaties, … Bij de overstap naar
het middelbaar onderwijs beslissen ouders of leerkrachten soms, zelfs met een getuigschrift, het
kind naar de B-stroom te laten gaan. Dat kan/mag nu niet meer. Wat hiervan de gevolgen gaan
zijn, kunnen we nog niet inschatten.

-

Het verslag werd goedgekeurd.

2. Leerlingenaantal 4 februari 2019 en lestijdenpakket 2019 – 2020
-

De eerste schooldag van februari was 4 / 2 / 2019. In de KS werden 152 kleuters geteld, in de
LS 208 leerlingen.

-

Dit is een kleine daling in de KS (tendens door het lagere geboortecijfer) en betekent 9 lestijden
minder , een kleine stijging in de LS (de zij-instroom is vrij groot) en betekent + 3 lestijden..

-

De totale vermindering van 6 lestijden wordt besproken naar volgend schooljaar toe.

-

Vanaf schooljaar 2021 – 2022 gaat het geboortecijfer weer omhoog en kunnen er misschien
weer meer kleuters in de KS komen.

-

Met een gemiddelde van 47 leerlingen per geboortejaar of per leerjaar, doet onze school het nog
steeds goed.

3. Pedagogische studiedagen
ZILL
-

In “Zin in leren, zin in leven” ligt de nadruk op ervaringsgericht werken, op oplossingsmanieren
zoeken, …, en iets minder op de leerinhouden.

-

De leerinhouden zijn beperkter, ruimer geformuleerd, zodat je meer ruimte hebt om ze zelf in te
vullen.

-

Op dit moment leren we de ZILL-doelen kennen, vanuit de WO, daar we daar eerst een nieuwe
methode voor willen kiezen.

-

Na het doorgronden van de ZILL-doelen, gaan we in de LS een methode kiezen. In de KS gaan
ze zelf thema’s uitwerken.

-

Probleem is dat uitgeverijen niet massaal nieuwe methodes uitgeven. De keuze aan recente
methodes is beperkt. De vernieuwingen bij de uitgeverijen liggen eerder bij de software.

-

In het verleden betaalde je per leerling voor een werkschrift, tegenwoordig betaal je als school
een abonnementsgeld per leerling, voor alle materiaal dat voorhanden is (schriften en software).
KLIMAATBENDE

-

Het project gaat uit van de gemeente. Bij de instap werd beloofd dat het niet veel werk zou
geven. Dat is voor het 5de leerjaar zeker niet waar, daar zij trekkersklassen zijn.

-

De pedagogische studiedag was zeer interessant en werd kundig gegeven.

4. Infrastructuur (kleuterschool en lagere school)
-

Het dak van de voorbouw aan de handelslei 72 werd vernieuwd. De middenbouw (1ste en 2de
leerjaren) werd volledig gerenoveerd. De voorbouw en de eetzaal worden geschilderd.

-

Tot 2032 staan er bouwprojecten op stapel (in 7 dossiers) voor renovatiewerken aan de
Handelslei 70 en de kleuterschool.

-

Er is een masterplan opgesteld. Er werd begonnen met een vlekkenplan, opmetingen en een
studie voor de mogelijkheid tot aansluiting (met kleine trappen) op de bestaande voorbouw
Handelslei 72.

-

Op dit moment gebruiken 6C en de muzische juf samen 1 lokaal, waar elke middag moet
geschoven worden met tafels en stoelen.

-

De bedoeling is de zolder van Handelslei 70 zo snel mogelijk klaar te maken als muzische klas.

-

Het eerste probleem is een toelating te krijgen van de brandweer om de zolder in gebruik te
nemen (toelating voor klein gebruik). Dit kan door rookmelders, brandblusapparaten en
pictogrammen te plaatsen en 2 vluchtwegen te maken .

-

Om het gebouw volledig in gebruik te nemen moet het helemaal brandveilig gemaakt worden.
Dat betekent dat het een dubbele compartimentering moet hebben, een dubbele vluchtweg en
dat de trap (hout) moet vervangen worden. We willen daarbij werken met een verkorte
procedure voor subsidiëring, voor 125 000 euro.

-

We verbouwen naargelang er geld is. De school moet de verbouwingen aankunnen.

-

Het dossier dat gemaakt werd voor de KS wordt ten snelste in juli 2020 uitgevoerd.

-

20 maart 2019 wordt in de KS een nieuwe overdekte fietsenstalling geplaatst.

5. Toekomst scholengemeenschap
-

Onze scholengemeenschap, bestaande uit 5 scholen (Wommelgem, Vremde, Wijnegem,
Wijnegem Don Bosco, St.-Antonius) blijft bestaan tot 2020.

-

Ons schoolbestuur is op 1 september 2018 overgegaan naar Koba Voorkempen. Nog steeds is er
een gezamenlijk overleg met de verschillende schoolbesturen van onze scholengemeenschap.

-

Volgend schooljaar gaat er reeds een scheiding zijn van de schoolbesturen. Werner gaat dan
geen coördinerend directeur meer zijn, maar …

-

Sandra doet nu alle dossiers van alle personeelsleden van de scholengemeenschap, alle dossiers
zitten hier in onze school. Dat gaat veranderen en hopelijk niet voor problemen zorgen.

-

Op 1 / 1 / 2019 kreeg de administratie van onze scholengemeenschap ondersteuning van een
ruime voltijdse ambt. Deze uren werden dit schooljaar verdeeld over alle administratieve
medewerkers van alle scholen.

-

Alle personeelsleden komen bij de overgang naar de scholengroep in een nieuw
personeelsbestand, de vast benoemden, de deeltijdsen, de TADD’ers (Tijdelijke aanstelling van
doorlopende duur) die meer dan 3 jaar in de school werken, de TABD’ers (Tijdelijke
aanstelling van bepaalde duur) die minder dan 3 jaar werkzaam zijn in de school.

6. Varia
-

Proficiat voor de nieuwe schoolwebsite! Hij oogt goed en is vlot hanteerbaar.
Ook op andere media, GSM, tablet, … is alles mooi leesbaar en conform naar de GDPR.
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