
Schoolraad Sint Johanna school 

 

Verslag van de vergadering van 9 februari 2009 
 

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 

 

1. Goedkeuring vorig verslag. 

Het verslag wordt overlopen, goedgekeurd en ondertekend door alle geledingen. 

 

2. Telling 1 februari 2009 

Onze school telt 171 kleuters (gewogen 173) en 283 leerlingen in de lagere school 

(gewogen 285).  Vorig jaar hadden we 163 kleuters en 300 leerlingen.   

In lestijden betekent dit 178 lestijden + 14 lestijden L.O. in de kleuterschool en 351 

lestijden in de lagere school.  We hebben nu recht op 10u kinderverzorgster.  Verder zijn 

de punten voor zorg (31), ICT (22) en administratie gelijk gebleven.  Voor de 

scholengemeenschap is het leerlingenaantal 1833.  Dit resultaat is dus zeker niet slecht. 

 

3. Pedagogische studiedagen 

• Op 3 oktober was er een studiedag met heel de scholengemeenschap.  Het doel 

hiervan was mekaar en mekaars scholen beter te leren kennen.  Deze dag was 

zeer geslaagd, en hieruit kwam het initiatief om bijeenkomsten met de 

parallelleerkrachten te organiseren.  Hier wordt dan gesproken rond een 

pedagogisch/didactisch thema.  Deze meetings bieden de mogelijkheid om ideeën 

uit te wisselen, samen oplossingen te zoeken enz.  Het wordt door iedereen als 

zeer positief ervaren. 

• Woensdag 4 maart: W.O. 

 

4. Doorlichting: Wat hebben we al bereikt? 
Vanuit een kernteam werd voor alle werkpunten een werkgroep opgesteld, en wel zo dat 

elke leerkracht in minstens 1 werkgroep zit, en elke graad in elke werkgroep 

vertegenwoordigd wordt.  Men is begonnen met de dingen die goed lopen te 

inventariseren.  Zo stond er bijvoorbeeld in het inspectieverslag dat onze school een 

‘veilig pedagogisch klimaat heeft’.  Hoe komt dit naar buiten? Hierrond werd door de 

werkgroep een document gemaakt, gebaseerd op punten uit het schoolreglement met hun 

concrete toepassingen. 

 

Volgende werkpunten worden nog behandeld: 

• Lezen 

In het eerste leerjaar wordt nog steeds de methode ‘Veilig leren lezen’ gebruikt.  

Van het 2
de
 tot het 6

de
 leerjaar wordt 1 methode toegepast.  De leesmomenten 

vindt men nu terug op het uurrooster.  Er wordt ook gebruik gemaakt van tutor 

lezen en leesmama’s.   

• Zorg 

In het eerste trimester werd er vooral geïnformeerd door Rita Wolfs ; 

����    Hoe differentiëren? 

����    Actief leren 



����    1
ste
 lijnszorg 

����    zorgcontinuüm 
Tijdens het 2de trimester werd er gestart met differentiëren in de vorm van actief 

leren – zelfstandig werken.  Sommige leerlingen worden hierbij begeleid door 

een zorgjuf, anderen werken samen met een klasgenoot, en nog anderen krijgen 

wat moeilijkere oefeningen.  

• Muzische opvoeding 

In het eerste trimester werd er gestart met het inventariseren van alle muzische 

activiteiten in een kaft.  Dezen moeten voldoen aan 4 criteria: 

Creatief, creëren, beschouwend, origineel. 

• W.O. Wordt binnenkort mee gestart op studiedag van 4 maart. 

• Getuigschriften 

De tekst hierover in het schoolreglement was te vaag.  Leerkrachten van de 3
de
 

graad en de zorgjuffen maakten een aanvulling.  De tekst wordt besproken, zal 

meegenomen worden naar de ouderraad en het leerkrachtenteam. 

 

5. Schoolreglement 

De visietekst werd aangepast door de werkgroep.  Punten werden gebundeld per thema 

zodat er een duidelijker structuur is.  Deze nieuwe vorm moet goedgekeurd worden door 

de ouderraad en wordt hier voorgelegd op de vergadering van 12 februari. 

Vanuit de doorlichting dienen volgende punten nog aangepast of toegevoegd te worden: 

• Tot welke scholengemeenschap behoort de school 

• Toestemming van de ouders om deel te nemen aan extra-muros activiteiten kan 

worden opgenomen in schoolreglement.  Bij ondertekening hiervan geven ouders 

dan toestemming, zodat dit niet meer bij elke activiteit afzonderlijk moet 

gebeuren. 

• Wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld. 

Deze punten worden tegen de volgende vergadering voorbereid. 

 

6. Verkiezingen schoolraad 

De huidige samenstelling van de schoolraad bestaat 4 jaar.  Er moeten dus opnieuw 

verkiezingen georganiseerd worden.  De aankondiging hiervan gebeurt voor 5 maart, en 

de verkiezingen zelf zullen op 10 maart doorgaan.  De procedure voor de ouders zal op 

de ouderraad van 12 februari worden toegelicht.  Alle ouders moeten de kans krijgen zich 

kandidaat te stellen.  

De leerkrachten zullen ook op 10 maart nieuwe afgevaardigden kiezen. Dit zal ook 

worden toegelicht aan het team op de personeelsvergadering van 12 februari. 

De afgevaardigden van de ouders en van de leerkrachten zullen dan de volgende 

vergadering afgevaardigden uit de lokale gemeenschap coöpteren. 

 

Volgende vergadering:  Dinsdag 16 juni 2009 om 20.30u  
 


