
 

Sint-Johannaschool 
Torenstraat 30 

2160 Wommelgem 

 
tel 03/353.78.28 

fax 03/354.21.75 

sint.johanna@skynet.be 

www.sint-johanna.be 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Schoolraad St.-Johannaschool : Verslag vergadering 22 /09 / 09 

________________________________________________________ 
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  schoolbestuur : Luc Simon 
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1. Goedkeuring vorig verslag 

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

 

2. Huidige toestand  op school : lestijden en ambtsverdeling (zie bijlage) 

Om de huidige situatie op school te kunnen organiseren, worden er 9 uren gekocht. Dit 

zijn 3u in de kleuterschool die worden ingevuld door juf Birgit, en 6 u voor de lagere 

school die worden ingevuld door juf Esther. 

 

Het schema met de ambtsverdeling zal nog moeten worden aangepast omdat juf 

Christianne nog deeltijdse loopbaanonderbreking (TBS 50+) omwille van haar 

gezondheid.   

 

Het schema wordt stap per stap overlopen en toegelicht door Mark.  

verduidelijking van de gebruikte afkortingen : 

• VB : vast benoemd 

• TADD : tijdelijke aanstelling doorlopende duur 

• TBS : terbeschikkingstelling 

• LBO : loopbaanonderbreking 

• TAO : tijdelijk andere opdracht 

• WTW : wedertewerkstelling 

• TIVOLI zijn gekochte uren 

 

Naast de uren uit het lestijdenpakket (LTP), krijgen we ook uren vanuit de 

puntenenveloppes voor : zorg, ICT, scholengemeenschap en administratie. 

 

3. werking na de schooldoorlichting : 

3.1. prioriteiten : 

zorg :  

• In de kleuterschool werd een nieuw kindvolgsysteem ingevoerd, dat verder 

verfijnd zal worden. 

• Schrijfdans wordt positief ervaren. 



• Er is vraag naar duidelijkheid wat beteeft de taken van de zorgjuffen 

• In de lagere school werken we verder aan de uitbouw van de eerstelijnszorg via 

het actief leren. 

• Vorig jaar hebben we veel informatie gekregen en hebben we al wat stappen 

gezet. Dit jaar willen we meer systematisch te werk gaan en zullen hulpvragen 

schriftelijk gesteld worden. 

 

Muzikale opvoeding : 

• Ondersteuning van de pedagogische begeleiding, kijkwijzer 

• We willen het evalueren bekijken en afspraken maken rond een verticale lijn. 

 

WO : 

• Van Chris Ligtvoet (pedagogische begeleiding) hebben we een document 

gekregen om de doelen te turven zodat we een zicht krijgen op op de 

gerealiseerde doelen op leerkracht- en op schoolniveau. Enkele leerkrachten 

hebben dit al uitgeprobeerd. Zij zullen dit verduidelijken aan het team. 

• Dit schooljaar zullen we ook afspraken maken rond de WO-thema’s en een lijst 

maken van de vaste thema’s voor elk leerjaar. 

 

3.2. nascholingen 

• Mark heeft ook voor dit schooljaar ondersteuning gevraagd bij de pedagogische 

begeleidingsdienst. 

• Nascholingen worden vooral gevolgd ifv de prioriteiten, meestal ifv zorg. 

• Enkele leerkrachten zijn ingeschreven voor de VELOO-cursus.  

• Volgende vergadering zal Mark het nascholingsplan tonen.  

 

4. projectweek 

Dit schooljaar wordt de projectweek losgekoppeld van het schoolfeest. Een werkgroep 

zal een datum en een thema zoeken. 

 

5. leerlingenstop 

Mark heeft een werktekst opgemaakt betreffende het maximum leerlingenaantal. (zie 

bijlage) 

Deze tekst bestaat uit wettelijke richtlijnen en ook eigen klemtonen. We hebben ons 

bij de opmaak van dit ontwerp laten inspireren door schoolreglementen van andere 

scholen, om zo tot een eigen tekst te komen. (= onderlijnde tekst)  

Mark overloopt de inhoud en geeft toelichting : per leeftijdsgroep en ook voor de hele 

school werden maximumaantallen bepaald, rekening houdend met de veiligheid en de 

capacitiet van de school. 

Willen we dit volgend schooljaar kunnen toepassen, dan moet deze tekst voor de start 

van de inschrijvingsperiode opgenomen zijn in het schoolreglement.  

Iedereen is ervan overtuigd dat we dit moeten aanpassen in het schoolreglement. 

Iedereen keurt deze tekst principieel goed. 

 

6. aanpassingen op het web 

Wijzigingen in het schoolreglement die vorig jaar werden goedgekeurd, zijn te lezen 

op de website van de school.  

Nieuwe aanpassingen dit schooljaar : 



• inschrijvingsregel voor lln die volgend schooljaar het 1
e
 lj willen starten : zij 

moeten dit schooljaar minstens 220 halve dagen aanwezig zijn in een 

Nederlandstalige school. 

• Ook kleuters hebben sinds dit schooljaar recht op onderwijs aan huis. 

 

7. Hoe optreden wanneer leerlingen ongehoorzaam zijn 

Omdat we merken dat sommige leerlingen onbeleefd of brutaal reageren op 

opmerkingen van toezichters, willen we hierrond duidekijke afspraken maken zodat er 

eenduidigheid is in de manier van optreden. 

Vanuit een bevraging van de leerlingen in alle klassen, blijkt dat zij duidelijkheid 

willen, een consequente aanpak van iedereen en ook willen de leerlingen gehoord 

worden bij conflicten. 

Een werkgroep zal hierover verder nadenken zodat op korte termijn afspraken kunnen 

ontstaan. 

Dit is een werkpunt voor dit schooljaar en zal op de volgende vergaderingen van de 

schoolraad ter sprake komen. 

 

8. Bijdrageregeling 

Voor de lagere school zullen er 3 schijven van € 20 worden gevraagd aan de ouders. 

Voor het 6
e
 lj zullen dit 2 schijven zijn en zal voor de laatste afrekening gezien worden 

wat nog moet aangerekend worden of hoever men met de uitstappen staat. 

De uitstappenregeling zal ook tussentijds door de schoolraad geëvalueerd worden. 

 

9. Volgende vergadering 

dinsdag 9 februari ’10 om 20.30 u  

 

 

 

Verslag gemaakt door juf Els   


