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Schoolraad St.-Johanna: Verslag vergadering 18 oktober 2011. 

 

Aanwezig:  

• Directeur ad interim: Els Corluy  

• Schoolbestuur: Luc Simon 

• Ouders: Iris Segers, Peggy Heye en Jorn Van den Driessche  

• Leerkrachten: Inge Fabré, Linda Hereygers  

• Lokale gemeenschap: Maria Claessens 

Verontschuldigd: 

• Schoolbestuur: Eric Laenen 

• Lokale gemeenschap: Julienne Van Olmen, Rudi Ceusters 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Op het vorig verslag (vergadering van 21 juni 2011) waren geen opmerkingen via mail gekomen. Het verslag 

wordt goedgekeurd en ondertekend door alle geledingen. 

 

2. Kiezen nieuwe secretaris t.v.v. Els Corluy 
Een nieuwe secretaris voor de schoolraad wordt verkozen: Peggy Heye. 

 

3. Huidige toestand op school: Invulling van de lestijden en goedkeuring van de ambtsindeling 

De verdeling van de lestijden wordt berekend op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het lopende 

kalenderjaar: 446 leerlingen per 1 februari 2011. 

 

Aanwending lestijden per 1 september 2011: 

 

Kleuterschool: 190 lestijden (176 + 14 LO) 

• K1 Duobaan: Birgit Van der Roye + Helga Verhoeven 

• K2 Inge Wolfs werkt vanaf 01/09/2011 voltijds 

• K3 3+4j Karin Franck 

• K4 Hilde Vanbeckevoort werkt vanaf 01/09/2011 voltijds 

• K5 Ingrid Myncke 

• K6 Ria De Bruyn 

• K7 Noor Van Broeck 

• LO   Joke Moermans (14u) 

• Zorg Ilona Du Bois (18u/36u) 

• Kinderverzorging Linda Hereygers (10u)  



 

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

• 1A  Leen Franck 

• 1B  Marleen Van de Voorde 

•  1C Valérie Verduyckt (= vervanging voor Katrien Keysers) 

• 2A  Tiny Taels 

• 2B Duobaan: Eveline Rosschaert + Lynn Huybrechts (= vervanging van Griet Delie) 

• 2C  Rudi Dillen 

• 3A  Duobaan: Mona Verloy + Kristel Robeyns 

• 3B  Duobaan: Christianne De Vleeschouwer + Ann Theys 

• 4A  Esther Rosschaert 

• 4B  Ilse Chabot 

• 5A  Lutgard Bastiaens 

• 5B  Eve Van Regenmortel 

• 6A Steven Verelst (= vervanging van Britt Van Noten – zwangerschapsrust) 

• 6B  Inge Fabré 

• Zorg Mona Verloy 

• Zoco  In Ruymaekers (27u/36u) 

• LO  Joke Moermans + Tine Raeymaekers (18u/24u) + Tine Raeymaekers zal Tiny Taels van 2A voor 

bovengenoemde 2u lestijd Muzo vervangen + Juf Tine geeft op maandag 3u les in taalbeheersing (dit om de 

Nederlandse taal aan 2 Armeense kinderen te onderwijzen). Deze taalbheersing wordt eveneens dagelijks 

opgevolgd door vrijwilligers. Een evaluatie van dit initiatief zal op het einde van dit trimester plaatsvinden. 

• ICT, GOK, preventie  Inge Bens 

• Muzocoach  Tiny Taels voor 2u lestijd 

• Beleidsondersteuning  Mia Mahieu 

• Secretariaat   Gerda Gielen + Linda Hereygers 

• Directeur  Els Corluy 

 

4. Goedkeuring nascholingsplan 

Na bezoek van de schoolinspectie vorig schooljaar, werden er een aantal werkpunten prioritair opgesteld: WO 

en Muziche Opvoeding.  

Om hieraan tegemoet te komen zijn er door de directie 5 ‘Denkwerkgroepen’ opgericht op schoolniveau met 

als doel ‘een proces te doorlopen van proactief denken en handelen, om degelijk onderwijs voor iedereeen te 

kunnen garanderen’ en met volgende werkpunten: 

• Werkgroep1: Kriteria bekijken rond ‘zitten blijven’ en ‘versneld overgaan’. 

• Werkgroep 2: Analyseren van de toetertesten, het leervolgingssysteem en de interdiocesane proeven. 

• Werkgroep 3: Een visie vormen over evaluaties (doel van een les?) en rapporteringen (in het verlengde van 

WO en Muziche Opvoeding) 

• Werkgroep 4: Een planning opmaken over ‘leergebeiden met overschrijdende doelen’ (leren leren, ICT, 

verkeersveiligheid, …) �Ook een terugkoppeling naar de ouderraad van onze school kan hier versterking 

bieden, door middel van infoavonden die zij mee kunnen organiseren. 

• Werkgroep 5: Zich buigen over de wijzigingen in de ‘instroom’ en het taalbeleid (o.a. bij de indeling van de 

klassen �doel = een betere oriëntering van de leerlingen van in het begin). 

De werkgroepen zullen maandelijks samenkomen om hun werkpunten te bespreken (= Stimulatie om ook eens 

vakliteratuur te bekijken). 

De school kreeg van de schoolinspectie drie schooljaren tijd om hieraan te werken. 

 

5. Bijdragelijst 
Dit is een oplijsting van de bijdrage van de school in de kosten voor de leerlingen aan uitstappen enz. … De 

kosten die boven de maximumfactuur per leerling zitten, worden door de school gedragen (Kleuterschool: 

20€/kind en Lagere school: 60€/kind). 

De lijst vertoont weinig veranderingen tegenover voorgaande schooljaren. 



De bijdrage in deze kosten van onze school liggen hoger dan in de ons omringende scholen. Els bekijkt dit 

gegeven en onderzoekt hoe we in de toekomst deze kosten meer kunnen drukken. 

 

6. Engagementsverklaring 

Het handtekenen van het schoolreglement door de ouders bij de inschrijving van hun kind(eren) is een 

engagementsverklaring van de ouders naar de school toe. Een engagementsverklaring dient echter wederzijds te 

zijn � er zou eveneens een engagementsverklaring van de school naar de ouders toe kunnen zijn. Dit is echter 

nog niet opgenomen in het schoolreglement. 

De leden van de schoolraad bekomen een afdruk van de algemene ‘Engagementsverklaring in het 

basisonderwijs’ en worden gevraagd om deze omzendbrief door te nemen en opmerkingen te formuleren tegen 

volgende vergadering. 

 

7. Website 

De website is een handig werkinstrument om op een snelle manier aan een groot aantal personen informatie te 

verspreiden (ouders, leerkrachten, enz. …). 

De ouders van de leerlingen worden geregeld aangemoedigd om zich op deze website te registreren om zo de 

nodige informatie te bekomen over het schoolgebeuren, de activiteitenkalender, enz … 

Gezien de snelle evolutie van de mogelijkheden van een website is het aangewezen om ook onze website af en 

toe aan een kritisch oog te onderwerpen en aan te passen waar nodig. Els zal contact opnemen met de huidige 

webmaster Bart Pauwels, om de website te evalueren. 

 

8. Extra 

De vieringen ter voorbereiding van de Eerste Communie zijn reeds doorgegeven (dit is vroeger dan de 

voorgaande jaren) waarvoor dank aan Maria Claessens. 

 

 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 28 februari 2012 om 20.30u in de personeelskamer. 

 

 

Verslaggeving: Peggy Heye. 

 

 

 


