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Schoolraad Sint-Johanna: verslag 15 februari 2016

Aanwezig:
 Mevrouw directeur: Els Corluy
 Ouders: Jorn Van den Driessche, Raf Liekens,
 Leerkrachten: Inge Fabré, Joke Moermans, In Ruymaekers
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Rudi Ceusters, Julienne Van Olmen
Verontschuldigd: Luc Simon , Lieve Depoorter
1. Goedkeuring verslag 7 september 2015
Dit verslag werd goedgekeurd.

2. Evaluatie ouderbijdrage
Het derde leerjaar heeft nog een auteurslezing gepland van €12 .
Deze activiteit is gekoppeld aan hun WO thema.
Ze gaan ook naar de molen van Pulderbos.
Het tweede leerjaar heeft kaarsen gegoten. Dit was een gratis activiteit.
Villa Pilla is een activiteit rond het thema recycleren dat het vierde leerjaar al enkele
jaren doet. Dit past nu ook perfect in het thema W.O. van het vierde leerjaar.
De Projectweek zal terug rond de Olympische Spelen draaien.
Zowel de kleuterschool als de lagere school zal verschillende sportactiviteiten doen
tijdens de projectweek. Het grootoudersfeest vindt plaats op 12 mei. Omdat hiervoor
ruimte nodig is, zal de hele lagere school die dag op uitstap zijn.
We hadden ook het idee om aan elke klas een bekende sporter, trainer,… te geven
waarmee ze kunnen skypen tijdens de projectweek. Ook in de schoolraad wordt er
gebrainstormd:
Marc Herremans, Lien De Decker (oud leerling), Hanne Mariën, Seppe Smits, Vera
Moens, Bart Swings, Bob Peeters, Björn Leukemans (via fiets bompa), Michial
Heylen, broers Rommes, Guéorgy Zhukov, Mathias Quinteliers,…

3. Telling 1 februari/ huidige toestand op school
Bij de telling op 1 februari hadden we 290 leerlingen in de lagere school. (vorig
schooljaar 287) en 188 kleuters (vorig schooljaar 181 kleuters)

4. Pedagogische studiedagen / facultatieve verlofdagen 2016-2017
Facultatieve verlofdagen: maandag 26 september 2016
Vrijdag 3 februari 2017
Pedagogische studiedagen : woensdag 19 oktober 2016
Woensdag 18 jan 2017
Woensdag 24 mei 2017

5. Extra-muros (hoe pakken we dit aan na schooljaar 2016-2017)
Het personeel heeft geen bezwaar om de sneeuwklassen verder te zetten zolang het
betaalbaar blijkt voor de ouders.
Ook in de ouderraad hebben ze geen bezwaar.
Als de prijzen redelijk blijven, verlengen we de sneeuwklassen met 3 jaar.

6. Varia
Het 150 jaar bestaan begint vorm te krijgen. De feestelijkheden vallen eind oktober,
begin november.
10 oktober start een projectweek. (lesgeven in de tijd van toen, naar school komen in
klederdracht van toen,… ) Dit mondt uit in een schoolfeest en een schoolbal.
Aan de huidige ouderraad wordt gevraagd om een Quiz te organiseren in het thema
150 jaar Sint-Johannaschool.
In verband met de Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting denken we
eraan om met de Zusters van Vorselaar in de associatie te stappen.
Het vastenproject wordt een leesmarathon.
25 maart zouden we in de voormiddag een afvaardiging van kinderen rond sturen in het
dorp om voor te lezen aan de mensen. (markt, in de winkels,…) Hiervoor vragen we
dan een bijdrage om te sponsoren.
Zouden er mensen van de ouderraad bereid zijn om voor soep te zorgen op 25 maart.
Julienne en Raf (’t Lommert) vragen dit na.
In de ouderraad zijn het steeds dezelfde mensen die de activiteiten trekken.
Ze vinden het ook spijtig dat er weinig leerkrachten aanwezig zijn op de activiteiten.

Volgende vergadering: 20 juni 2016

