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Schoolraad St.-Johanna : verslag vergadering 22 juni 2010

aanwezig :

directeur : Mark Pauwels
schoolbestuur : Luc Simon
ouders : Jos Van der Keelen, Ann De Ro
leerkrachten : Inge Fabré, Linda Hereygers, Els Corluy
lokale gemeenschap : Maria Claessens, Julienne Van Olmen, Rudi Ceusters

verontschuldigd: Iris Segers
1. goedkeuring vorig verslag
Het vorig verslag (9 februari ‘10) wordt goedgekeurd en ondertekend door alle geledingen.
→ Omdat er tussen 2 vergaderingen telkens een lange periode ligt, spreken we af om opmerkingen al
meteen door te geven via mail. Dit kan naar de voorzitter Inge Fabré (inge.fabre@telenet.be) of de
secretaris Els Corluy (corluy.els@gmail.com).
2. rechtzetting 4e lj tijdens de jeugdboekenweek
In het vorig verslag stond dat het 4e lj geen specifieke activiteiten had voorzien. Doch dit was niet
correct. De theatervoorstelling was bewust gepland in het teken van de jeugdboekenweek en daarnaast
werden ook activiteiten mbv de computer georganiseerd.
3. huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement werd aangepast en door alle aanwezigen ondertekend.
4. controle van de bijdragen die aan de ouders worden gevraagd.
De geplande uitstappen en activiteiten die aan de ouders werden aangerekend, zijn door elke klas
effectief georganiseerd en uitgevoerd. Elke klas heeft zelfs meer uitgegeven dan wat volgens de
maximumfactuur aan de ouders mag worden gevraagd. Het resterende bedrag werd vanuit de
werkingsmiddelen betaald.
5. aanwending lestijden en voorstel voor volgend schooljaar.
Voor de lagere school mogen 430 uren worden georganiseerd; voor de kleuterschool 204.
Het schoolbestuur koopt nog 11 uren bij om de groep 5-jarigen te kunnen verdelen over 3 klassen. Voor
beleidsondersteuning worden 6 uren aangekocht. Op financieel vlak is dit een serieuze, maar zinvolle
ingreep. (1 uur kost ongeveer 2000 euro)
K1 :
K2 :
K3 :
K4 :
K5 :
K6 :
K7 :
K8 :

Birgit Van de Roye
Karin Franck
Inge Wolfs en Hilde Vanbeckevoort
Helga Verhoeven en Ilona Du Bois
Ingrid Myncke
Ria De Bruyn
Noor Van Broeck
Davina Sipido

zorg KS :
Ilona (8 uur)
LO KS :
Joke Moermans
kinderverzorging : Linda Hereygers (10u)

1A :
1B :
1C :
2A :
2B :
2C :
3A :
3B :
4A :
4B :
5A :
5B :
6A :
6B :

Leen Franck
Marleen Van de Voorde
Katrien Keysers
Tiny Taels
Eveline Rosschaert en Esther Rosschaert
Esther doet tot de paasvakantie de interim van Eveline
Leen Maesen
Kristel Robeyns en Mona Verloy
Christianne De Vleeschouwer en Eve Van Regenmortel
Ann Theys en Katleen Wuyts
Ilse Chabot
Lutgard Bastiaens
Rudi Dillen
Britt Van Noten en Joke Moermans
Inge Fabré

LO LS :
Tine Raeymaekers en Joke Moermans
zorgcoördinatie : Corluy Els (voltijds)
zorg :
In Ruymaekers (12 u)
GOK + ICT + preventie : Inge Bens (18 u)
administratie : Gerda Gielen (30 u) en Linda Hereygers (12 u)
Mark overloopt ook nog de verschillende verlofstelsels die werden aangevraagd.
6. facultatieve vrije dagen voor 2010 – 2011
vrijdag 12 november ’10
maandag 2 mei ‘11
7. pedagogische studiedagen 2010 – 2011
28 januari’11 : bezoek aan de onderwijsleermiddelenbeurs NOT
1 juni’11 : deze zal waarschijnlijk ingevuld worden ifv de prioriteiten vb evaluatie van de werkpunten
8. doorlichting april 2010
De werkpunten die we bij de vorige doorlichting kregen (april 2008) werden onze focus bij de
doorlichting van 27 – 30 april.. Dit waren muzische opvoeding, WO, Nederlands en leerbegeleiding
(zorg).
Het tekort voor Nederlands en zorg is weggewerkt.
Tegen eind volgend schooljaar moeten we ook de tekorten voor WO ( hele school) en muzische
opvoeding in de lagere school hebben weggewerkt. Dit betekent dat onze aandacht moet liggen op het
realiseren van de leerplandoelen en het evalueren hiervan.
We kregen ook een opmerking ivm de professionalisering van het team. Nascholingen moeten voortaan
gerichter gekozen worden en volledig betrekking hebben op de prioriteiten. Verder moeten er aan de
nascholingen doelen worden gekoppeld en mogen ze niet vrijblijvend zijn.
De directie heeft uit het brede gamma van bijscholingen de bijscholingen ifv de prioriteiten reeds
geselecteerd. Dit aanbod ligt in de personeelskamer ter beschikking van iedereen. Elke collega mag zelf
bijscholingen kiezen volgens richtlijnen die bindend zijn.
Voor het hele team zijn er ook reeds nascholingen gepland ivm techniek : 2 avonden tijdens het 1e
trimester en 1 avond tijdens het 3e trimester.
Zowel met de pedagogische begeleiding voor WO (Chris Ligtvoet) en voor muzische opvoeding (Hilde
Hendrickx) zijn reeds afspraken gemaakt ifv de concrete ondersteuning voor volgend schooljaar.
Volgend schooljaar zullen 2 mensen de opleiding gaan volgen voor muzo-coach. Dit initiatief vond de
pedagogische begeleidster zeer positief omdat we op deze manier intern kunnen coachen.
Volgend schooljaar zal er elke maand een muzische namiddag worden georganiseerd. Deze namiddagen
vervangen de projectweek en zullen volgens het schema (doelen – thema – evaluatie – rapportering)
worden uitgewerkt.
Frans : dit wordt nog steeds vanaf het 1e lj aangeboden. Dit is positief binnen het talenbeleid.

9. planning extra-murosactiviteiten 2010 – 2011
kennismakingsklassen 4e lj :
29 september - 1 oktober’ 10
sneeuwklassen :
12 – 19 februari ‘11
overgangsklassen 5-jarigen – 1e lj : 26 – 27 mei ‘11
Om de prijs van de sneeuwklassen te drukken, wordt er nog naar geschikte acties gezocht vb CAVAverkoop, Italiaanse avond, verkoop pompoensoep,CAR-wash, ….
10. schoolreglement
De aanpassing van de tekst ivm de inschrijvingen wordt goedgekeurd.
11. planning vergaderingen 2010 – 2011
dinsdag 21 september ‘10
dinsdag 8 februari ‘11
dinsdag 21 juni ‘11
→ telkens om 20.30 uur
Verslag gemaakt door Els Corluy

