VERSLAG SCHOOLRAAD 25/06/2018

VKS ‘t Kersenpitje

Aanwezig: Kristien Vanpoucke, Rita Boes, Veerle Vereecke, Nele De Smul, Marthe Goethals, Lies Laureyns,
Zoë Verdegem, Carola Coopman.
Verontschuldigd: Danny Coopman en Hilde Peeters
1. Welkom
2. Doornemen vorig verslag
3. Schooleigen lestijdenpakket 2018-2019
Werd overlopen.
Sollicitaties op woensdag 27 juni voor een leerkracht voor 1KD en voor het lerarenplatform.
4. Prioriteiten 2018-2019
Werd overlopen.
5. Jaarkalender 2018-2019
-

6/09/2018 Infoavond Belleschool
13/09/2018 Infoavond Hoofdschool
21/10/2018 Frietjesfeest
Week van 12/11/2018 en 18/11/2018: grootouderfeesten
04/02/2019: Vrije dag
14/06/2019 BBQ Belle

6. Vrije dagen 2018-2019 (dit schooljaar gekozen door de lagere school)
-

Vrijdag 5 oktober 2018
Maandag 4 februari 2019

7. Conferenties 2018-2019
-

Woensdag 21 november 2018: ZILL
Woensdag 23 januari 2018: ZILL
Woensdag 5 juni 2018: schooleigen conferentie: evalueren voorbije schooljaar, vooruitblik naar volgend
schooljaar

8. Nieuws op school
Hoofdschool: 4e klas komt in de leraarskamer. Leraarskamer verhuist naar de eetzaal. De eetzaal verhuist
naar de speelzaal.

Iedere klas krijgt nieuw meubilair. Het oude meubilair wordt verkocht aan €5 per setje.
Belleschool: Nieuwe ramen vooraan. Aan de zolder is al begonnen en de vloer ligt al. Er is al een gat voor de
trap. Nieuwe dakramen komen er ook in.
De zolder is niet geschikt als klas, daarvoor is het niet stevig genoeg.
Ook in de Belleschool krijgen de klasjes nieuw meubilair.
9. Nieuws uit de overlegorganen
Kernteam: 2 wekelijks. De groep blijft hetzelfde.
Werkgroepen: Werkgroepen lopen goed.
10. Schoolreglement
Nieuwe regelgeving voor volgend schooljaar werd overlopen. Dit komt tegen volgend schooljaar op de website.
11. Werken op school
Zie bij puntje: nieuws op school
12. Nieuws uit de schoolraad
Niet van toepassing
13. Nieuws uit de OR
-

Voorbije activiteiten: fruitdagen, fruitreceptie, groentenreceptie,…
-> (Fruitdag Belle -> op schoolreis, volgend jaar rekening mee houden)
Quiz in maart: Geen grote massa, maar het is goed meegevallen. 13 ploegen en €500 opgebracht
Koekenverkoop LU in plaats van Lotus: opnieuw goede opbrengst (660 zakken verkocht!) €2400
opgebracht in vergelijking met vorig jaar €1200
Koeken: €5/trim, wat iets te veel bleek, doordat de papjes en yoghurts zijn weggevallen
Zwemmen is gesponsord voor €1000
Info-avond: stress bij kinderen: Geen groot succes
Overschot van de jaar waardoor er €2500-3000 over is om te sponseren aan fietsjes ( +- 16 fietsen)
Volgend jaar: Barbara De Ronne wordt nieuwe voorzitter van de ouderraad. Ze is de mama van Yelte (3K)
en Lenke (start in september)
In de schoolraad komen erbij: Sona De Vriendt en Barbara De Ronne

14. Data voor de volgende schoolraden:
-

Maandag 1 oktober 2018
Maandag 18 februari 2019
Maandag 24 juni 2019

De voorzitter
Carola Coopman

De secretaris
Zoë Verdegem

