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Schoolraad Sint-Johanna: verslag 19 februari 2017

Aanwezig:
 Mevrouw directeur: Els Corluy
 Ouders: Jorn Van den Driessche, Raf Liekens, Bert De Ridder
 Leerkrachten: Joke Moermans, In Ruymaekers, Inge Fabré, Ilona Dubois
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Julienne Van Olmen
Verontschuldigd:

Schoolbestuur: Erik Laenen
Lieve Depoorter

Afwezig:
 Rudi Ceusters
1. Goedkeuring verslag 20 februari 2017
Dit verslag werd goedgekeurd.
2. voorstellen nieuwe leden
Ilona Dubois vervangt Joke Moermans.
Bert De Ridder vervangt Raf Liekens.
3. Coöpteren van de vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap bij consensus
Maria Claessens, Julienne Van Olmen en Rudi Ceusters geven aan om vervangen te worden in
de schoolraad.
Elise Salomez, Geert Van Batenburg en Sara Swerts worden voorgedragen als vervangers.
4. Aanstellen van de voorzitter en de ondervoorzitter
Voorzitter: Bert De Ridder
Ondervoorzitter: Lieve Depoorter
5. Aanstellen van de secretaris en de plaatsvervangende secretaris
Secretaris: Ilona Dubois
Plaatsvervangend secretaris: In Ruymaekers
6. Bespreken van het huishoudelijk reglement
Dit reglement mag overgenomen worden en de nieuwe voorzitter stelt dit op de volgende
vergadering voor aan de nieuwe leden.
7. Bespreken van de overeenkomst tussen schoolraad-schoolbestuur en de directie over de
procedureregels bij het uitoefenen van de participatie rechten
Deze overeenkomst mag overgenomen worden en de nieuwe voorzitter stelt dit op de volgende
vergadering voor aan de nieuwe leden.

8. Controle bijdragelijst + afspraken vorig jaar
Voor het zesde leerjaar en K1b werd de derde schijf niet aangerekend. Bij de andere leerjaren is
dit volgens plan verlopen.
De bijdrage van de daguitstappen is gebleven. (€45-€85)
De bijdrage voor de meerdaagse uitstappen is verhoogd van €420 naar €425.
9. Aanwending lestijden
Er zijn op dit moment 195 kleuters ingeschreven. (maximum 200)
2,5 – jarigen: 49
3-jarigen: 52
4 – jarigen: 44
5 – jarigen : 50
320 leerlingen in de lagere school op dit moment. (Maximum 325 leerlingen)
1e leerjaar: 61
2e leerjaar:56
3e leerjaar: 53
4e leerjaar: 50
5e leerjaar: 53
6e leerjaar: 47
Met de lestijden kunnen 14 of 15 klassen ingericht worden.
Bij de bevraging aan de leerkrachten van de lagere school werd er gekozen om 14 klassen in te
richten en met de overige lestijden godsdienst onderricht te geven.
10. Planning extra muros activiteiten
Boerderijklassen: Dit zal doorgaan in maart 2018
Bosklassen: maart 2018
Sneeuwklassen: Dit zal €493 kosten. Van 20-27 januari 2018
11. Aanpassingen schoolreglement
Morgen is het de ronde van Vlaanderen. Hier zal het vooral gaan over aanpassingen in het
schoolreglement. Het zal onder andere gaan over getuigschriften, beroepsprocedures, … Hier
kan nu dus niks over gezegd worden.
12. Planning vergaderingen schoolraad
Voorstellen:
18 september 2017 20u15
19 februari 2018 20u15
18 juni 2018 20u15
13. Varia
 Uitleg over de nieuwe leerlijn zwemmen.
 Het bestuur van de ouderraad is unaniem verkozen.
 Alle stoppende leden worden bedankt voor hun inzet.

