
Schoolraad Sint Johanna school 

 
Verslag van de vergadering van 15 september 2008 
 
Aanwezig :  Directeur: Mark Pauwels 
  Schoolbestuur : Luc Simon 
  Ouders Miriam Poppe, Ann De Ro 
  Leerkrachten : Ann Theys, Inge Fabré, Els Corluy 

Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Julienne Van Olmen, Jozef Bové 
Verontschuldigd : Rudi Ceusters  
 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

Het verslag wordt overlopen : 
 
Er wordt opgemerkt dat Inge Wolfs geen loopbaanonderbreking heeft 
aangevraagd.  Zij is voor onbepaalde tijd in ziekteverlof. 
Om praktische redenen zullen de leerkrachten gevraagd worden om in de 
toekomst tijdig hun verlofstelsels aan te vragen. 
 
De sneeuwklassen gaan dit jaar door.  Voor de volgende jaren moet dit besproken 
worden.  Op 29 september is er een vergadering met het schoolbestuur, de 
directies.   
In de ouderraad zal besproken worden of zij eventueel een vorm van sponsoring 
kunnen uitwerken. 
 
Er werd een methode gekozen voor het vervroegd starten met Frans : Ohlala van 
Van In.  Het Frans wordt in de lagere jaren geven in de vorm van korte 
activiteiten die geïntegreerd kunnen worden in een andere les. 
 
De pedagogische studiedag van 11 maart wordt verzet naar 4 maart. 
  
Het verslag wordt ter goedkeuring ondertekend door alle geledingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Huidige toestand school: invullen van de lestijden en goedkeuren van de 

ambtsverdeling 

 

 K l e u t e r s c h o o l Lagere school O m k a d e r i n g
K1 Birgit 4 1A Leen 21 ZORG KS Ilona 12u 
K2 Karin 27 1B Marleen 22 ZORGCOÔR. Els 14u + 10u 
K3 Hilde/Kathleen 26 2A Tiny 18 GOK Inge 8u 
K4 Ilona/Helga 24 2B Eveline/Esther 18 AMBULANT Inge 16u 
K5 Ingrid 25 2C Katrien 17 TAAKKLAS In 12u 
K6 Ria 25 3A Mona/Kristel 24 ADMINISTR. Gerda 30/36 
K7 Noor 24 3B Christianne 23 ADMINISTR. Linda 12/36 
KV Linda 10u 4A Leen/Ann 21 BOS Mia 24u 
LO Joke 14u 4B Ilse 21 DIR. mark  
   5A Lutgard 24    
   5B Rudi 24    
   6A Joke/Britt 16    
   6B Inge 16    
   6C Katleen 16    
   LO Tine 21    

 
 
 

3. Schooldoorlichting 

Prioriteiten 

 

a. Vanuit de doorlichting 
i. Verticale lijn voor W.O. en M.O. 

1. W.O. � vanaf het tweede trimester 
2. M.O. � vanaf september worden de activiteiten rond M.O. 

geïnventariseerd in een aparte map 
a. De activiteiten worden verzameld onder de juiste 

rubriek. 
b. Minimum is er een omschrijving van de activiteit, 

gekoppeld aan de doelstellingen. In de agenda 
wordt verwezen naar deze map. 

c. Zie tijdschema in bijlage 1. 
ii. Zorg 

1. Andere structuur 
2. Ander invulling 
3. Met de hulp van de pedagogische begeleiding 
 

b. Andere 
i. Frans 
ii. Rapporten 



iii. Getuigschriften 
iv. KVS toepassen en tussentijds evalueren met het kleuterteam 

 
 

4. Zwemmen 

Uit het rapport van de doorlichting blijkt dat 1 keer in de maand zwemmen niet 
zinvol is.  Bovendien is de gevoelige leeftijd om te leren zwemmen in het 1ste, 2de 
en 3de leerjaar.  Vandaar dat er werd geopteerd om enkel nog met deze klassen te 
gaan zwemmen, om de twee weken en gratis voor de ouders.  In 4, 5 en 6 worden 
dan 2u turnen gegeven per week. 
Vanuit de ouderraad kwam de opmerking dat op deze manier de leerlingen die nu 
in 4, 5 en 6 zitten het jaar gratis zwemmen mislopen.  Op de 
personeelsvergadering werd echter beslist dat dit de beste oplossing is.  Juf Tine 
zoekt alternatieven om met deze leerlingen op een goedkopere manier sportief 
bezig te zijn.  Vb via de Wommelgemse sportverenigingen. 
 

5. Projecten 

De projectweek zal dit jaar in het teken zijn van de Middeleeuwen. 
De vastenactie zal weer ten voordele van Ecuador gebeuren.  Het zal in de 
medische sfeer zijn, maar moet praktisch nog uitgewerkt worden. 
 

6. Kosteloos onderwijs 

Bij de kleuters mag er nog maximum 20 euro gevraagd worden per schooljaar 
voor alle culturele en sportactiviteiten. 
Voor de lagere school is dit 60 euro, hierin zitten ook tijdschriften als daarmee 
gewerkt zou worden; doch dit kan niet aan de ouders worden opgelegd!!  Voor 
meerdaagse extra muros activiteiten mag over heel de lagere schoolloopbaan 
maximum 360 euro gevraagd worden per kind. 
De 2 daagse van de laatste kleuterklas met het eerste leerjaar mag blijven 
doorgaan.  De school betaalt voor de kleuters, in het eerste leerjaar betalen de 
ouders.  
De bijdragen die aan de ouders gevraagd worden, worden herbekeken. 
Noodzakelijkerwijs moeten enkele uitstappen geschrapt worden, of vervangen 
door een minder duur alternatief. 
Pirateneiland in het 1ste leerjaar. 
Speeldag Wechelderzande 
Dierentuin voor de 3-jarige kleuters 
De rest wordt goedgekeurd door de schoolraad, ook de bosklassen van het 4de 
leerjaar mogen blijven doorgaan. 
Een uitstap naar Antwerpen zal toegevoegd worden in het 4de en 6de leerjaar. 
 
 
 
 
 



 
 

7. Schoolreglement 
• Rookverbod 

Rookverbod: vanaf 01/09/2008 geldt er een totaal rookverbod in alle 
Vlaamse scholen. Binnen de gebouwen 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. 
Buiten de gebouwen tussen 6.30 uur en 18.30 uur. De school kan een 
totaalverbod opleggen. Dit wordt opgenomen in het schoolreglement 
 

• Zindelijkheid: Els leest de tekst voor die in het schoolreglement zal 
worden opgenomen.  Iedereen is akkoord. 

• Voor-, na- en middagopvang 

Er wordt gevraagd om de kinderen niet voor 13.20u naar school te 
brengen, dit voor hun eigen veiligheid.  Kinderen die toch vroeger komen 
zullen worden binnengelaten, hiervoor zal dan middagbewaking worden 
aangerekend. 

• Aanpassing rijen: De vorming van de rijen werd aangepast aan de 
huidige situatie. 

• Zwemmen gratis voor 1, 2 en 3 

• Bijdrage gevraagd aan de ouders 

• Studietoelagen: De doelgroep werd uitgebreid naar kinderen van kleuter 
en lagere school 

• Getuigschriften basisonderwijs: worden nu niet veranderd maar 
herbekeken tegen volgende uitgave; 

 
 
Volgende vergadering:  Maandag 9 februari 2009 om 20u  
 


