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Schoolraad St.-Johanna : verslag vergadering 21 juni 2011 

 

 
aanwezig :  directeur ad interim : Els Corluy 

  schoolbestuur : Erik Laenen 

  ouders : Jos Van der Keelen, Ann De Ro, Iris Segers, Peggy Heye en Jorn Van den Driessche 

  leerkrachten : Inge Fabré, Linda Hereygers 

  lokale gemeenschap : Maria Claessens, Julienne Van Olmen, Rudi Ceusters 

 

verontschuldigd: Luc Simon 

 

1. goedkeuring vorig verslag 

Op het vorig verslag (8 februari’11) waren geen opmerkingen via mail gekomen.  

Het verslag wordt goedgekeurd en ondertekend door alle geledingen. 

Er werd vorige keer een oproep gedaan om na te denken over het probleem van het te laat komen. 

Voorstellen zijn : 

 aankaarten van het probleem op de ouderavonden in september 

 bedenken van een passende slogan 

 te rade gaan bij andere scholen 

 … 

Dit punt nemen we nog verder mee. 

  

2. Volgend schooljaar : 

Mark Pauwels zal volgend schooljaar ook nog vervangen worden door Els Corluy. 

  

 Aanwending lestijden : 

 Op basis van de leerlingenaantallen van 1 februari 2011 : 

 Kleuterschool : 190 lestijden (176 + 14 LO) 

 K1  2,5j Birgit Van der Roye + Helga Verhoeven 

 K2 3j Inge Wolfs 

 K3 3+4j Karin Franck 

 K4 4j Hilde Vanbeckevoort 

K5 4j Ingrid Myncke 

K6 5j Ria De Bruyn 

K7 5j Noor Van Broeck 

LO 14u Joke Moermans 

Zorg 18/36 Ilona Du Bois 

Kinderverzorging Linda Hereygers : 10 u 

 

Lagere school : 403 lestijden (363 + 28 godsdienst + 4 LO + 8 GOK) 

1A  Leen Franck 

1B  Marleen Van de Voorde 

1C  Katrien Keysers 

2A  Tiny Taels 

2B  Eveline Rosschaert  + Griet Delie 

2C  Rudi Dillen 

3A  Mona Verloy + Kristel Robeyns 

3B  Christianne De Vleeschouwer + Ann Theys 

4A  Esther Rosschaert 



4B  Ilse Chabot 

5A  Lutgard Bastiaens 

5B  Eve Van Regenmortel 

6A  Britt Van Noten (wordt vervangen door Valérie Verduyckt) 

6B  Inge Fabré 

LO  Tine Raeymaekers + Joke Moermans 

Zorg   Mona Verloy 

Zoco  In Ruymaekers 27/36 

ICT, GOK, preventie Inge Bens 

Beleidsondersteuning Mia Mahieu 

Muzocoach 2 u  Tiny Taels 

Secretariaat  Gerda Gielen en Linda Hereygers 

 

  

3. Controle bijdragen 

Aan de ouders van de kleuters vroegen we € 20 per kind, voor de lagere school € 60 per kind om bij te 

dragen aan onkosten vb uitstappen,… 

Alle klassen hebben de geplande activiteiten uitgevoerd en hebben het gevraagde bedrag effectief 

opgebruikt en zelfs overschreden. De extra kosten werden door de school gedragen. 

 

4. Inspectie godsdienst 

Els vertelt over het inspectieverslag en licht enkele bijsturingen en aanbevelingen toe.  

Ook al moeten we niet meteen controle van de werkpunten verwachten (omwille van het lage 

doorlichtingstempo), toch zal met het team besproken worden hoe we hieraan kunnen werken. Voor de 

kleuterschool is er al een concrete actie gepland op het niveau van de scholengemeenschap nl een 

pedagogische studiedag rond het componentenschema. 

 

5. Interdiocesane proeven 

Deze proeven bestaan voor het 4
e
 en het 6

e
 leerjar voor wiskunde, Nederlands en WO (enkel 4

e
 lj). We 

hebben hieraan deelgenomen en zullen resultaten krijgen van elke leerling apart en van de school. We 

willen dit schoolrapport vooral gebruiken als evaluatie-instrumentbinnen de interne kwaliteitsbewaking.  

 

6. Facultatieve vrije dagen : 

vrijdag 30 september 2011 

maandag 30 april 2012 

 

7. Pedagogische studiedagen : 

woensdag 12 oktober :  

kleuterschool componentenschema 

lagere school implementatie van het nieuwe leerplan Nederland (dinsdag 11 oktober en dinsdag 

6 december) 

 woensdag 25 januari ‘12 

woensdag  16 mei ‘12 

  

8. Extra-murosactiviteiten : 

 Bosklassen 4
e
 lj : 20 – 22 maart 2012 

 Sneeuwklassen : 3 – 10 maart 2012 

 Overgangsklassen 5j en 1
e
 lj : 31 mei + 1 juni 2012 : Volgend schooljaar zal dit nog doorgaan 

te Heibrand, Westmalle, volgens de gekende formule nl één overnachting voor alle kinderen. 

In de toekomst zal deze formule misschien gewijzigd worden. We denken dan aan de doe-mee-

boerderij ‘Groenhof ’ te Pulle, waarbij de leerlngen van het 1
e
 lj wel blijven overnachten en de 

kleuters een hele dag mee komen werken op de boerderij.  

 

9. Schoolreglement : 

De voorrangsregeling ifv het inschrijvingsbeleid wordt goedgekeurd : 

 Rang 1 :  vanaf  9 januari 2012 

 Rang 2 :  vanaf 30 januari 2012 

 Rang 3 :  vanaf 27 februari 2012 

 Rang 4 :  vanaf 19 maart 2012 

 

In de huidige tekst willen we ‘Bij aanvang van het tweede trimester… ‘ vervangen door ‘derde 

trimester’ omdat dit meer overeenkomt met de realiteit. 



10. Nieuwe leden schoolraad : 

Jos Van der Keelen en Ann De Ro zullen voortaan vervangen worden door Peggy Heye en Jorn Van 

den Driessche. Wij danken Ann en Jos voor hun jarenlange steun. 

 

Voor Els Corluy zal er tegen de volgende vergadering een vervanger gezocht worden binnen het team. 

  

11. Planning volgende vergaderingen: 

dinsdag 4 oktober 2011 

dinsdag 28 februari 2012 

dinsdag 19 juni 2012 

telkens om 20.30 uur in de personeelskamer van de St.-Joannaschool 

  

12. Extra 

Op vraag van Iris Segers zal Maria Claessens op het PT vragen om voortaan de uitnodigingen voor de 

vieringen ter voorbereiding van de Eerste Communie, tijdig door te geven. 

  

 

Verslag gemaakt door Els Corluy 


