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Schoolraad St.-Johanna: Verslag vergadering 13 maart 2012.

Aanwezig:
• Mevrouw Directeur: Els Corluy
• Schoolbestuur: Luc Simon
• Ouders: Peggy Heye
• Leerkrachten: Inge Fabré, Linda Hereygers
• Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Rudi Ceusters
Verontschuldigd:
• Schoolbestuur: Eric Laenen
• Lokale gemeenschap: Julienne Van Olmen
• Ouders: Iris Segers, Jorn Van den Driessche
1.

Goedkeuring vorig verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd en ondertekend door de aanwezigen van alle geledingen.

2.

Telling leerlingenaantal op 1 februari 2012
De verdeling van de lestijden wordt berekend op basis van het leerlingenaantal op 1 februari van het lopende
kalenderjaar.
Els Corluy toont en bespreekt een grafiek over de evolutie van de leerlingenaantallen van 1991-2012: Op 1
februari 2012 telde de school 462 ingeschreven leerlingen: 162 kleuters en 300 leerlingen in de lagere school.
Vorig jaar bedroeg dit totaal 463 leerlingen.
Er werd een berekening van het aantal lesuren gemaakt, maar onder voorbehoud (o.a. de GOK leerkrachten
behoren ook tot het lespakket!). De resultaten van deze berekening zullen worden meegedeeld in juni 2012.
De inschrijvingsperiode is volop bezig. Voor de nieuwe start in september 2012 zijn er al een 10-tal kinderen
ingeschreven voor de 1ste kleuterklas.

3.

Denken over de inschrijvingsprocedure
Het inschrijvingsbeleid is nogal stroef. Er is in onze school geen beperking voor de inschrijving van 2,5-jarigen.
Dit in tegenstelling tot de andere leerjaren, die wel een maximum aantal inschrijvingen hanteren.
Indeling: De norm per niveau bedraagt 200 leerlingen voor de kleuterschool en 350 leerlingen voor de lagere
school; met een maximum van 25 leerlingen per klas.
Indien men aanpassingen in het systeem willen doorvoeren, dient ook het schoolreglement aangepast te worden
voordat de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2013-2014 start!
Traditiegetrouw probeert de school steeds leeftijdsgebonden klasgroepen te maken. Gaan we dit in de toekomst
nog toepassen? Onze kleuterjuffen gaan zich hierover informeren in andere scholen (vb.: in ‘De Linde’ maakt
men bewust een indeling in leefgroepen.).
Alle juffen en het beleid van de school zullen zich hierover informeren. Meer informatie volgt later.

4.

Controle van de bijdragelijst van de ouders
Dit is een oplijsting van de bijdrage in de kosten voor uitstappen enz. … De kosten die boven de
maximumfactuur per leerling zitten, worden door de school gedragen (Kleuterschool: 20€/kind en Lagere
school: 60€/kind).

Enkel voor het 6de leerjaar werd de 3de schijf van de maximumfactuur aangepast.
5.

Welke projecten komen er nog aan?
• 23/04/2012 – 27/04/2012  Projectweek/Themaweek: Olympische Spelen in tornooivorm, waarbij elk kind
aan minimum 3 disciplines moet deelnemen. De lagere school wordt verdeel in 16 landen (1 leerkracht per
land voor toezicht), waarbij de leerlingen van het 6de leerjaar de kapiteins zijn van de verschillende teams.
Op 27/04/2012 vindt er een marathon plaats. De kleuters volgen een apart circuit op maat per klas.
Tijdens de activiteiten worden de muziche kennis, de kennis van WO en de kennis van wiskunde op een
speelse manier op de proef gesteld bij de kinderen.
• 07/05/2012 – 11/05/2012  Sportweek: in samenwerking met 2 scholen van Schilde en ’s Gravenwezel.
Thema = Olympische Spelen
• 21/05/2012 – 25/05/2012  Verkeersweek georganiseerd door de ouderraad.

6.

Schoolreglement en engagementsverklaring
Er werd door een werkgroep binnen de ouderraad een nieuwe engagementsveklaring opgemaakt. Deze werd
voorgelegd aan het beleid en werd mits een kleine aanpassing, goedgekeurd. Deze wordt later opgenomen in het
schoolreglement.

7.

Schoolinspectie
Na bezoek van de schoolinspectie vorig schooljaar, werden er een aantal werkpunten opgesteld: WO en Muziche
Opvoeding. Om hieraan tegemoet te komen werden er door de directie 5 ‘Denkwerkgroepen’ opgericht op
schoolniveau.
De inspanningen van de school, het beleid en de leerkrachten werd beloond!
De schoolinspectie is opnieuw op bezoek geweest en ze waren ervan overtuigd dat de werkpunten in orde zijn en
de school voor de toekomst op het goede pad is en verder kan functioneren zonder verdere opvolging. Dit is een
goede stimulans voor de toekomst.
Het beleid blijft echter op zoek naar goede evaluatie- en rapporteringstechnieken.

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 juni 2012 om 20.30u in de personeelskamer.

Verslaggeving: Peggy Heye.

