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Schoolraad St.-Johannaschool : Verslag vergadering 8
februari’11
_______________________________________________________
_
aanwezig :

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

1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag wordt overlopen, goedgekeurd en ondertekend door alle geledingen.
2. Bijdrageregeling : aanpassingen sinds begin schooljaar :
· 2,5-jarigen en 3 jarigen : schoolreis € 10 ipv €5
· 5-jarigen : MUKA komt er bij : €10
· 3e lj : auteursbezoek en een theaterbezoek zijn weggevallen : - 10 euro
bezoek aan de kathedraal te Antwerpen komt erbij : + € 1,60
· 4e lj : theater op school valt weg : - 14 euro
zanghappening sportpaleis € 6 ipv € 4
· 5e lj : extra bezoek ivm techniek te Mechelen : € 10
zwemfestijn : € 1,50
→ algemeen stellen we vast dat het om kleine schommelingen gaat en dat iedereen boven het
maximumbedrag blijft : 20 euro per kleuter en 60 euro voor de lagere school.
3. Huidige toestand op school : telling 1 februari
Iedereen heeft een overzicht gekregen. Op de voorzijde staat een overzicht op lange termijn. Op de
achterzijde gaat het om de gegevens van dit schooljaar en volgend schooljaar op basis van de telling
van 1 februari ll.
Op 1 februari telden we 12 kleuters (168) minder tov vorig schooljaar en 295 leerlingen in de lagere
school, wat overeenkomt met vorig jaar.
Op basis van deze gegevens kunnen we volgend schooljaar 190 lestijden inrichten voor de
kleuterschool en 403 lestijden voor de lagere school; wat samen 1 lestijd minder zal zijn dan dit
schooljaar.
Voor elke kleuter die boven het tel-aantal erbij komt, krijgen we een extra uur.
zorg : 86 punten, wat neer komt op meer dan een voltijds ambt
ICT, administratie en kinderverzorging blijven zoals dit schooljaar.
4. inschrijvingsbeleid
In het verleden werd dit aangepast in het schoolreglement nl er werd een stop bepaald op 25 leerlingen
per klas; of 50 leerlingen per leeftijdsgroep.
Indien kinderen worden aangemeld bij een groep die reeds het aantal heeft bereikt, dan worden deze
op een aanmeldingslijst geplaatst. De nieuwe regeling is nu in werking :

·
·
·
·

broers en zussen van leerlingen op school : konden zich al inschrijven
oud-leerlingen die terug komen : vanaf 31 januari
Wommelgemse kinderen vanaf 21 februari
andere : vanaf 21 maart

5. Nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en WO
De leerplannen zijn aangepast ifv de regelgeving van Europa.
Omdat onze huidige lees – en taalmethode niet meer te verkrijgen zullen zijn, moeten we nieuwe
methodes kiezen. Ook voor Frans moet er een nieuwe methode worden aangekocht die aansluit bij het
nieuwe leerplan.
· leesmethode : Veilig leren lezen 2e Maanveresie van Zwijsen
· Frans : Beaufort
· taalmethode : hier is nog geen beslissing genomen, maar worden al wel verschillende
methodes bekeken en vergeleken.
6. Pedagogische studiedagen
· 27 januari ’11 : met het hele team naar de NOT-beurs te Utrecht
· 1 juni ’11 : zal staan ifv de afronding van de doorlichtingscyclus
7. Inspectie godsdienst
We hebben nog geen officieel verslag; maar al wel een positief gevoel.
De hele scholengemeenschap zal worden doorgelicht. Elke school zal apart een verslag krijgen (mei
11) en op 7 juni is er een bespreking van het overkoepelend verslag.
St.-Johanna en ook Annuncia zijn al aan de beurt geweest. De rest van de scholen zal weldra volgen.
Een tijdje geleden hebben we ook nog inspectie van de veiligheid gehad, en begin volgend schooljaar
mogen we de controle van de doorlichtingscyclus verwachten. En dan hopen we dat het voor een tijdje
stopt met inspecties want dit is toch wel erg belastend voor een school / team.
8. Projecten
· verkeersproject olv de ouderraad : eind maart
· vastenproject : ten voordele van Ecuador zullen de leerlingen WC-papier verkopen omdat we
ginder biologische WC’s willen steunen. Onze vaste WC-leverancier levert het papier aan een
gunstige prijs. Op 1 april houden we ook nog een vastenvoettocht; geen sponsortocht.
· carnaval : 4 maart
· schoolfeest : 15 mei
9. Engagementsverklaring
Dit is een overeenkomst tussen de ouders en de school en betreft 4 punten :
· oudercontacten
· tijdig aanwezig zijn op school : wat bij ons wel een probleem is voor sommige leerlingen →
We vragen iedereen hierover mee na te denken want alle acties tot nog toe blijken weinig
succes te hebben
· individuele begeleiding van leerlingen
· positief engagement tov de onderwijstaal
We vragen het engagement van de ouders, maar kunnen dit niet afdwingen; er hangen geen sancties
aan vast indien zij zich niet houden aan deze punten.
10. Volgende vergadering
dinsdag 21 juni ’11 om 20.30 u

Verslag gemaakt door juf Els

