VERSLAG SCHOOLRAAD 19/02/2018

Aanwezig:
Geleding ouders: Kristien Vanpoucke, Lies Laureyns, Nele De Smul
Geleding plaatselijke gemeenschap: Danny Coopman
Geleding leerkrachten: Carola Coopman, Marthe Goethals en Zoë Verdegem
Directeur: Hilde Peeters
Verontschuldigd: Veerle Vereecke en Rita Boes

1. Welkom
2. Doornemen vorig verslag
Ok
3. Aantal kleuters op 1 februari 2018: 188
•

We konden 5 extra lestijden inrichten omdat er na de krokusvakantie 5 kleuters meer ingeschreven
waren in vergelijking met 1 februari 2017. Deze lestijden worden ingevuld door Evy Surmont. Ze zal
deze invullen als extra ondersteuning bij de kleintjes.

•

Na de paasvakantie komen er nog eens 14 lestijden bij. Hiervoor wordt er een kleuterleidster
gezocht. Ook na Hemelvaart zijn er nog een 4-tal extra lestijden door het stijgend aantal kleuters.

4. ZILL
•

ZILL is het nieuwe werkplan. Er is een kernteam opgestart van drie leerkrachten om het nieuwe
leerplan onder de knie te krijgen. Drie maal per jaar is er een bijeenkomst samen met collega’s van
andere scholengemeenschappen. Het is de bedoeling dat we de informatie die we daar krijgen
doorspelen aan onze collega’s op school.

•

Reeds gedaan rond ZILL: Conferentie in oktober – sessies met schoolbegeleidster Kathleen Pisman –
elke PV is er ook een item rond ZILL (puzzel, visietekst overlopen, bloemen, spel ordeningskader, …)

•

We voorzien om september 2019 van start te gaan.

5. Nieuws uit de school
•

Belleschool: Kindjes worden naar Domino gebracht met de stint die bestuurd wordt door drie

vrijwilligers. In de stint kunnen 10 kleuters. Zo moet er maar 1 keer gereden worden in plaats van 3 à
4 keer met de wagen zoals in het verleden het geval was.
•

Werken op de Belleschool: De zolderruimte wordt vernieuwd zodat deze kan gebruikt worden als
extra bergruimte. De ramen aan de straatkant vooraan worden eveneens vernieuwd. De werken
vinden plaats in de zomervakantie en zullen ongeveer een maand duren.

6. Voorbije activiteiten
•
•
•

Frietjesfeest
Kerstconcert
Nieuwjaarsreceptie

•

Wat komt er nog?
 Openklasmoment – Schoolfeest hoofdschool - BBQ Belle

7. Nieuws uit de ouderraad
•

Kersthappening met de lagere school:
 Veel volk, grote meevaller.
 Opbrengst € 1600 voor twee scholen
 Er wordt nog gezocht naar een manier om iets meer aansluiting te vinden voor de kleuters.

•

Quiz: 10/3
 Volop aan het organiseren. Nu vooral inzetten op reclame maken.

•

Derde trimester:
 Verkoop lotuskoeken.

9. Datum volgende vergadering
Maandag 25/06/2018 om 20u.
10. Varia en vragen
/

De voorzitter
Carola Coopman

De secretaris
Zoë Verdegem

