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Schoolraad Sint-Johanna: verslag 23 juni 2016

Aanwezig:
 Mevrouw directeur: Els Corluy
 Schoolbestuur: Erik Laenen
 Ouders: Jorn Van den Driessche, Raf Liekens, Lieve Depoorter
 Leerkrachten: Joke Moermans, In Ruymaekers, Inge Fabré
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Julienne Van Olmen
Afwezig:
 Rudi Ceusters
1. Goedkeuring verslag 15 februari 2016
Dit verslag werd goedgekeurd.

2. Controle bijdragelijst + afspraken vorig jaar
Alle activiteiten zijn verlopen zoals ze op de bijdragelijst zijn aangegeven.
Voor volgend schooljaar blijven de bijdragen 45 euro voor de kleuters en 85 euro voor
de lagere school.
De bijdrage voor de meerdaagse uitstappen is van 410 naar 420 euro opgetrokken.
Sommige klassen van de lagere school zitten boven de bijdrage maar dat komt door
het zwemmen.
Dit geldt ook voor een aantal kleuterklassen. Voor volgend schooljaar wordt er aan de
leerkrachten gevraagd om rond €50 te blijven.

3. Aanwending lestijden
Voor de kleuterschool hebben we 248 lestijden. Uit de lestijden komen ook de uren
voor de zorg, lichamelijke opvoeding en nog wat overblijvende uren. Met deze
lestijden proberen we de groepen zo goed mogelijk in te delen.
Er zijn op dit moment 190 kleuters ingeschreven. (maximum 200)
Met de lestijden die we krijgen kunnen we 9 kleuterklassen inrichten.

2,5 – jarigen: 35
3-jarigen: 48
4 – jarigen: 50
5 – jarigen : 57
In de lagere school hebben we 405 lestijden. Ook hier gaan er uren naar lichamelijke
opvoeding en zorg.
Er zijn 296 leerlingen in de lagere school op dit moment. (maximum 325 leerlingen)
1e leerjaar: 53
2e leerjaar: 51
3e leerjaar: 47
4e leerjaar: 50
5e leerjaar: 42
6e leerjaar: 53
Met de lestijden kunnen 14 klassen ingericht worden.

4. Voorstel ambtsverdeling
Hier kan nog niks over gezegd worden.

5. Planning extra muros activiteiten
De boerderijklassen en de bosklassen gaan volgend jaar weer door.
De sneeuwklassen vinden plaats van 11 februari tot 18 februari 2017.

6. Aanpassingen schoolreglement
Van Katholiek Onderwijs Vlaanderen krijgen we een model van een schoolreglement.
Voor officiële punten nemen we de bewoording over.
Vanaf september starten we met scan systeem voor de voor-en nabewaking. We
blijven de waarschuwing en de boete behouden.
De bijdrage regeling van de kleuters werd tot nu verdeeld over twee schijven om te
betalen door de ouders. Vanaf volgend jaar verdelen we de bijdrage over 3 schijven.
Het is niet meer mogelijk om in beroep te gaan bij een tijdelijke schorsing.
Voor de ouders wordt het vanaf volgend jaar mogelijk om naar een klachtencommissie
te gaan.

7. Scholengemeenschap/ scholengroep
Erik is naar de vergadering in Schoten gegaan op uitnodiging van de zusters van
Vorselaar. De basisoefenschool van Wijnegem, Annuntia Wijnegem en de zusters van
Vita et Pax waren daar ook aanwezig.
Er is een plan gemaakt over de onderwerpen waarover volgend jaar gepraat zal worden.
De minister stelt twee systemen voor. Eén systeem is een VVS. (Vereniging van
schoolbesturen)
Het tweede systeem dat de minister voorstelt is een SBK .(Schoolbestuur bijzondere
kenmerken.)
De voorkeur gaat uit naar het eerste systeem.

8. Planning vergaderingen schoolraad
19 september 2016 om 20u15
20 februari 2017 om 20u15
19 juni 2017 om 20u15

9. Varia
Binnen de ouderraad is er een nieuw bestuur verkozen.
Voorzitter: Natalie Van Nuffelen
Onder voorzitter: Jorn Van den Driessche
Secretaris: Lieve Depoorter
Penningmeester: Kurt De Weert

