
Schoolraad Sint Johanna school 

 

Verslag van de vergadering van 16 juni  2009 
 

Aanwezig :  Directeur: Mark Pauwels 

  Schoolbestuur : Luc Simon 

Ouders: Miriam Poppe, Ann De Ro, Rudi Ceusters,  

Iris Segers, Jos Van der Keelen 

  Leerkrachten : Ann Theys, Inge Fabré, Els Corluy, Linda Hereygers 

Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Julienne Van Olmen 

Verontschuldigd: Jozef Bové 

 

1. Afsluiten vorige cyclus en overdracht. 
De nieuwe leden stellen zich voor: 

Voor de ouders: Jos Van der Keelen en Iris Segers 

Voor de leerkrachten: Linda Hereygers 

Ann De Ro, Inge Fabré en Els Corluy blijven lid van de schoolraad.   

Voor de lokale gemeenschap worden Julienne van Olmen, Maria Claessens en Rudi 

Ceusters gecoöpteerd.  

  

2. Goedkeuring vorig verslag. 

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

 

3. Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement wordt overlopen voor de nieuwe leden.  Iedereen is het 

erover eens dat de versie van 2005 van kracht kan blijven.  De overeenkomst tussen de 

schoolraad, het schoolbestuur en de directeur wordt met de nieuwe leden meegegeven, 

zodat zij die kunnen doorlezen en eventuele vragen hierover op de agenda van volgende 

vergadering plaatsen.   Dit document vereist sowieso enkele aanpassingen : namen en 

data.  

 

4. Aanstellen voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris 

Na overleg en met consensus worden de taken als volgt verdeeld: 

• Voorzitter: Inge Fabré 

• Ondervoorzitter: Linda Hereygers 

• Secretaris: Els Corluy 

• Plaatsvervangend secretaris: Maria Claessens 

 

 

5. Aanwenden lestijden 

In de kleuterschool zijn er 7 ambten en 9 restlestijden, de lagere school telt 16 ambten.  

Onze school heeft 35 stimuluspunten vanuit de scholengemeenschap, deze worden 

gebruikt voor zorg, administratie, ICT 

Het schoolbestuur heeft toegestemd om nog 10 lestijden bij te kopen, hiervoor is de 

school hen erg dankbaar. 

Verdeling (onder voorbehoud): 

Kleuterschool: 
K1: Birgit Van de Roye 

K2: Karin Franck 

K3: Hilde Vanbeckevoort + Inge Wolfs 



K4: Ilona Dubois + Helga Verhoeven 

K5: Ingrid Myncke 

K6: Ria De Bruyn 

K7: Noor Van Broeck 

Zorg: 12u Ilona Dubois, L.O: 14u Joke Moermans 

Kinderverzorgster: 10u Linda Hereygers 

 

Lagere school: 

1A: Leen Franck 

1B: Marleen Van de Voorde 

1C: Katrien Keysers 

Er zullen zeker 3 eerste jaren zijn, omdat daar nu reeds 55 leerlingen zijn ingeschreven. 

2A: Tiny Taels 

2B: Evelyn en Esther Rosschaert 

3A: Mona Verloy en Christel Robeyns 

3B: Christianne de Vleeschouwer 

(3C): Katleen Wuyts 

4A: Leen Maesen 

4B: Ilse Chabot 

(4C): Katleen Wuyts 

5A: Lutgard Bastiaens 

5B: Rudi Dillen 

6A: Joke Moerman (8u) + Britt Van Noten 

6B: Inge Fabré 

 

Omkadering: L.O. Tine Raeymaekers + Joke Moerman 2u, zorgcoördinator: Els Corluy, 

zorgjuf: In Ruymaekers, GOK, ICT coördinator en preventie adviseur: Inge Bens 

Administratief medewerkers: Gerda Gielen en Linda Hereygers 

BOS: Mia Mahieu 

Personeel dat buiten ministerie betaald wordt: Inge Gillis, Birgit Arcati, Nicole Pelkmans 

en Debbie Groesz 

 

6. Planning Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 
Facultatieve verlofdagen: Maandag 28 september en Vrijdag 29 januari 

Pedagogische studiedagen: Woensdag 10 maart en maandag 26 april (dag na vormsel) 

 

7. Vraag vanuit ouderraad ivm bijdrageregeling 
De geplande uitstappen en activiteiten, zoals in het begin van het schooljaar meegegeven 

aan de ouders zijn door omstandigheden voor sommige klassen niet allemaal doorgegaan.  

De ouders verwachten een duidelijke communicatie, en een correct overzicht van de 

gemaakte uitgaven.  Er zal nu per leerjaar een overzicht gemaakt worden en aan de 

ouders bezorgd.  Eventuele tegoeden zullen worden terugbetaald. 

Om in de toekomst verwarring te voorkomen zullen de uitgaven elke vergadering van de 

schoolraad bekeken worden.   

Als kinderen ziek zijn bij een geplande activiteit, kunnen de ouders het geld hiervoor 

terugvragen.  Dit kan alleen bij een wettige afwezigheid en zal in het schoolreglement 

worden opgenomen. 

Er zijn momenteel onderhandelingen bezig met het zwembad van Wijnegem om de 

kinderen van 4, 5 en 6 en eventueel de oudste kleuters volgend schooljaar opnieuw te 

laten zwemmen.  Hierover later meer.  



8. Vraag vanuit de ouderraad ivm fluo Hesjes 
Alle kinderen van de school kregen tijdens de verkeersactie een fluo hesje.  De ouders 

vragen of het dragen hiervan verplicht kan worden tijdens de donkere maanden 

(winteruur).  De school kan echter niets verplichten buiten de school.  Het dragen van de 

hesjes zal wel aangemoedigd worden en geadviseerd in het schoolreglement.  Om het 

voor de kleuterjuffen makkelijker te maken stellen enkele mama’s voor de hesjes aan de 

jasjes vast te maken.  Linda zal dit voorleggen aan het kleuterteam.  Voor nieuwe 

leerlingen zijn er nog hesjes voorradig. 

 

9. Aanpassingen schoolreglement 

• Visietekst: De tekst werd op de vorige vergadering aangepast en voorgelegd aan 

de ouderraad.  Iedereen is akkoord, deze tekst is goedgekeurd. 

• Tekst getuigschriften: ook deze tekst werd goedgekeurd door de verschillende 

geledingen. 

• In het schoolreglement zal vermeld worden tot welke scholengemeenschap we 

behoren 

• De wijze waarop de leerlingenraad wordt samengesteld 

• Enkele nieuwe wettelijke bepalingen zullen worden opgenomen. 

(inschrijvingsrecht, kosteloos onderwijs, …) 

 

 

Volgende vergaderingen:   Dinsdag 22 september 2009 om 20.30u  

    Dinsdag 9 februari 2010 om 20.30u 

    Dinsdag 22 juni 2010 om 20.30u 
 


