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- Geen opmerkingen
Varia
- Variapunten mogen vooraf doorgegeven worden.
- Communicatie:
Brieven komen niet steeds op tijd en de website is niet steeds betrouwbaar.
Onderzoeken welk communicatie middel voor onze school het beste is.
Het is niet de bedoeling dat elke werkgroep een eigen facebook pagina maakt.
Schoolonline kan ook een communicatievorm zijn: zitten hier nog mogelijkheden
in? Extra module is betalend. We bekijken dit verder.
We opteren voor een gesloten systeem.
- Eric licht ons in over de stand van zaken i.v.m. de aankoop/verbouwing klooster
Verwelkoming nieuwe leden uit de lokale gemeenschap
- Geert van Batenburg en Elize Salomez en Sara Swerts
Voorstelling overeenkomst schoolraad-schoolbestuur-directie
- Volgende keer op de agenda
Huishoudelijk reglement
- Vorige keer doorgenomen, aangepast en nu ondertekend.
Controle bijdragelijst + afspraken volgend jaar
- Bijdrage regeling ter inzage voor de schoolraad

-

Bij 1ste en 2de zit het zwemmen in de bijdragelijst
6de , 3de en 5de lj in het oog houden voor de 3de schijf.

Aanwending lestijden
- De aanwending van de lestijden gebeurt zoals voorgesteld eind juni.
- We moeten toekomst gericht kijken, inzetten op breed kijken en zo een brede
basiszorg bieden.
- Leermeester godsdienst LS: geeft extra ondersteuningsmogelijkheden.
- 1 ambt extra ondersteuning extra in de KS: samen zorg dragen voor een grotere
groep.
- Er zijn 161 kleuters en 315 lagere schoolkinderen op onze school.
Prioriteiten
- Sommige prioriteiten worden ons opgelegd door de inspectie, andere zijn
ontstaan uit noden in de school: kernteam, lezen, verkeer, taalbeleid, welzijn,
werkhouding, ICT/media, Vesperanza
- Alle collega’s zitten in een denkwerkgroep: visieontwikkeling of/en actuele noden
aanpakken. We krijgen 3 jaar de tijd om dit verder uit te bouwen tot op de
klasvloer.
- Prioriteit lezen en werkhouding werden vorig jaar al opgestart. De aanzet is reeds
gegeven, hier gaan we verder mee aan de slag.
- Opmerking ICT: Hier liggen nog veel mogelijkheden open: Leerlijn uitwerken,
verder bouwen op wat ze voordien leren. (Jorn heeft hier meer informatie over en
brengt deze mee) ICT en media moeten geïntegreerd worden in alle lessen.
Vaardigheden moeten eerst aangeleerd worden voor ze kunnen toegepast
worden in een les.
Pedagogische studiedagen en nascholing
Vanuit de prioriteiten of vanuit de overheid:
Sommige nascholingen zijn voor iedereen: v.b. ZILL (leerplandoelen)
Andere nascholingen worden gevolgd door één of enkele personen uit een werkgroep en
gaan hier verder mee aan de slag binnen hun werkgroep en brengen dit naar gans het
team.

Projecten
Nog geen concrete ideetjes
Zwemmen
Dec 2019 gaat het zwembad van Wijnegem dicht.
Voor vele scholen zal dit een probleem worden.
Hierover is nog geen officiële communicatie geweest.
Nieuwe organisatie:

Zwembeurten zijn langer (45min), rustiger en de kwaliteit van het zwemmen is
beter.
Alle kinderen van het 3de lj gaan enkele weken zwemmen. De laatste beurt kijken
wie het orka-brevet behaalt. Nadien gaat het 2de lj zwemmen en het 1ste leerjaar.
Wie de eindtermen niet haalt krijgt nadien de kans hier verder op te oefenen.
Nadruk ligt op het zich veilig voelen in het water.
Kansen vergroten voor kinderen die van thuis uit niet gaan zwemmen.
Wie de eindtermen behaald heeft krijgt op school een alternatieve sportactiviteit.
Binnen het pakket van lich opv is zwemmen een onderdeeltje.
Vraag: wat met kinderen die nog graag gaan zwemmen, die dit goed kunnen en
dit graag willen laten zien en kinderen die hier veel plezier aan beleven. Bekeken
vanuit het standpunt van de kinderen.
Dit is een weloverwogen keuze die de school maakte.
Visie: leren schrappen van leerstof om andere nieuwe uitdagende dingen aan te
bieden. Hier zijn we volop in aan het groeien en zoeken.
Tip: een zwem-marathon inrichten om iedereen nog eens te laten zwemmen.
Op het eind van het jaar wordt deze werking geëvalueerd.
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