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Schoolraad Sint-Johanna: verslag 19 september 2016

Aanwezig:
 Mevrouw directeur: Els Corluy
 Schoolbestuur: Erik Laenen
 Ouders: Jorn Van den Driessche, Raf Liekens, Lieve Depoorter
 Leerkrachten: In Ruymaekers, Inge Fabré
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens
Verontschuldigd:
 Leerkrachten: Joke Moermans
 Lokale gemeenschap: Julienne Van Olmen
Afwezig:
 Lokale gemeenschap: Rudi Ceusters
1. Goedkeuring verslag 20 juni 2016
Dit verslag werd goedgekeurd.
Aanvulling: Luc Simon wordt op de Schoolraad vervangen door Eric Laenen
2. Huidige toestanden
160 kleuters ingeschreven in de kleuterschool.
 9 kleuterklassen en vanaf januari een instapklas.
307 leerlingen in de lagere school.
 14 klassen
Extra lestijden van de gemeente voor:
- 12/24 inrichten van zorg in het 6de leerjaar waardoor het 4de leerjaar voor wiskunde
kan gesplitst worden en iedereen de nodige zorg kan krijgen.
- 12/32 kinderverzorging vanaf januari voor opstart instapklas
Inrichten van 7/24 voor de ‘gewezen’ anderstaligen

3. Extra muros activiteiten
Boerderijklassen: 1ste leerjaar in januari 2017
Bosklassen: 4de leerjaar in maart 2017
De sneeuwklassen : 6de leerjaar in februari 2017

4. Projecten
150 jaar Sint-Johanna
Er komt geen extra project in mei
De gewone projecten zoals vastenactie, verkeer, ... lopen door

5. Voorstel maximumfactuur
Voor de kleuters wordt 45 euro gevraagd. Enkel de 4-jarigen zitten nog niet aan hun
maximum
Voor de lagere school wordt 85 euro gevraagd: 3de leerjaar zit nog niet aan hun maximum
Tijdens de vergadering van februari wordt dit geëvalueerd.
6. Prioriteiten
Nieuwe prioriteit kleuter- en lagere school: bevorderen van zelfstandigheid
kleuterschool: verder werken aan breed kijken naar kinderen
lagere school: verder werken aan lezen en verkeer

7. Invulling pedagogische studiedagen
19 Oktober 2016: 150 jaar Sint-Johanna. Dit wordt een praktische werkdag.
18 januari 2017: Veiligheid met o.a. blustechnieken.
24 mei 2017: Interlevensbeschouwelijke competenties voor lagere school. Voor
kleuterschool wordt nog een invulling gezocht. Leerkrachten L.O. gaan met de collega’s
van de scholengemeenschap werken aan de nieuwe leerlijn van zwemmen, brevetten etc...

8. Varia
In juni moeten nieuwe afgevaardigden voor de Schoolraad verkozen worden vanuit de
ouders, lokale gemeenschap en leerkrachten.
Maria Claessens en Julienne hebben aangegeven dat ze zich niet verder kandidaat stellen.
We denken na over opvolging.

