VERSLAG SCHOOLRAAD 25/09/2017

Aanwezig: Kristien Vanpoucke, Rita Boes, Danny Coopman, Lies Laureyns, Nele De Smul
Hilde Peeters, Carola Coopman, Marthe Goethals en Zoë Verdegem.
Afwezig: Veerle Vereecke

1. Welkom
•
•

Nieuwe leden: Marthe Goethals en Zoë Verdegem
Ouderraad: Lies Laureyns

2. Doornemen vorig verslag
Ok
3. Nieuws op school
•

Juf Cecilia is op pensioen sedert 1 september 2017. Ze opteerde ervoor om nog twee voormiddagen
te werken, alles was geregeld, maar de overheid besliste dat het niet kon.
Ze mag wel nog korte vervangingen doen (zoals Juf Lieve).
Juf Cecilia kan ook sporadisch vervangen, niet als het is ingepland in een weekrooster.

•

Gymrooster: 18u
-6u Juf Mieke
-12u Juf Lien
Juf Mieke geeft ook nog 6u gym in het lager.
Juf Lien heeft ook nog 7u ambulante uren, deze die eerst aan juf Cecilia waren toebedeeld. Deze vult
ze in door ondersteuning te bieden bij de jongste kleuters + vervangingen doen waar nodig.

•

Juf Charlotte is zwanger. Wanneer je zwanger bent in het onderwijs moet je onmiddellijk stoppen.
Ze wordt vervangen door Silke De Buck.

•

Nieuwe juf: Evie Bogaert. Juf Evie staat halftijds met Juf Katy in de tweede kleuterklas en
ondersteunt halftijds bij de 2e kleuterklas tot aan de kerstvakantie.
Na de kerstvakantie geeft Juf Evie ondersteuning bij de jongste kleuters omwille van de groter
wordende klasgroepen.

•

Evy Surmont, de kinderverzorgster, krijgt ook extra uren vanaf 1 februari om te ondersteunen bij de
jongste kleuters.

•

Isabelle Claeys is voor het 3e jaar op rij niet gestart op onze school.
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4. Geplande activiteiten
•

Zie vorig verslag

•

Het jaarthema ‘Daar zit muziek in!’ wordt als leidraad meegenomen doorheen het schooljaar.

5. Reeds voorbije activiteiten
•

•
•

1/09/2017 Onthaal ouders
 Alles goed verlopen. Beter georganiseerd dan vorig jaar. De tafel om koeken te verkrijgen
was langer en ging duidelijk vlotter en de koffie was op tijd klaar.
12/09/2017 Infoavond hoofdschool
 Goed verlopen
14/09/2017 Infoavond Belleschool
 Goed verlopen

6. Prioriteitenplan
•

•
•

ZILL (zin in leren/leven) = het nieuwe werkplan. Er wordt een kernteam opgestart voor ZILL. Dit
kernteam komt dit schooljaar 3x samen om het nieuwe leerplan onder de knie te krijgen (samen met
collega’s uit de scholengemeenschap). Op de conferentie van 4 oktober 2017 werken we hier verder
aan met onze schoolbegeleidster Kathleen Pisman.
Jaarthema: ‘Daar zit muziek in’ + link leggen met ZILL (deel muzische grondig uitwerken via dit
jaarthema).
Opvolging van prioriteiten die ‘geel’ kleurden = ok, maar opvolgen! (vb. buitenspel, observeren en
differentiëren,… Kindcontacten: volgend schooljaar enkel nog voor de oudste kleuters. Resultaten dit
schooljaar: aanpassing nodig bij warme refter (2 shiften: oudste kleuters / jongste kleuters) en
speelplaats (extra speelbakken, zelfstandig uithalen/opruimen).

7. Nascholingsplan
•

Uit de prioriteiten en de functioneringsgesprekken worden nascholingen afgesproken.

8. Nieuws uit de ouderraad
•

Fruitdagen vallen weg en er komt een tussendoortje voor in de plaats.
De bijdrage die hiervoor gevraagd wordt is €15 voor een volledig schooljaar (€5 per trimester)

•

1x per
o
o
o

trimester is er nog een speciale fruitdag:
December: Citrusdag
Maart/april: verschillende soorten meloen
Einde schooljaar: rode vruchten

•

Waarom vallen de fruitdagen weg?
Het fruit is ondertussen volledig ingeburgerd in de school. Het werd ook steeds moeilijker om op
woensdag mensen te vinden om te helpen.
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•

Waarom tussendoortje ‘s middags?
Vanuit de school kwam de vraag. Er is nu een grote verscheidenheid aan koeken en er komt gelijkheid
in voor ieder kind nu.

•

Geplande activiteiten van de ouderraad:
o Kersthappening met de lagere school: 15/12
o Quiz

9. Data volgende vergadering
Maandag 19/02/2018 om 20u.
10. Varia en vragen
/

De voorzitter
Carola Coopman

De secretaris
Zoë Verdegem
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