Sint-Johannaschool
Torenstraat 30
2160 Wommelgem
tel 03/353.78.28
fax 03/354.21.75
sint.johanna@skynet.be
www.sint-johanna.be

Verslag schoolraad:

Datum: 19 februari 2018

Aanwezig:
- Mevrouw directeur: Els Corluy
- Voorzitter: Bert De Ridder
- Ouders: Jorn Van den Driessche,
- Leerkrachten:, In Ruymaekers, Inge Fabré, Ilona Du Bois
- Lokale gemeenschap: Geert van Batenburg, Elise Salomez, Sara Swerts
- Schoolbestuur: Erik Laenen (afwezig)
- Ondervoorzitter: Lieve Depoorter : lieve.depoorter@live.be

Goedkeuring vorig verslag (18 sept 2017)
Aanpassing naam en mail adres
Varia:
Vraag n.a.v. een krantenartikel; procedure als er een kind niet aanwezig is in de
klas.
Wordt er gebeld naar de ouders?
- We vragen wel om de school te verwittigen bij afwezigheid. Sommige ouders
doen dit en andere niet. Kls zijn ook niet schoolplichtig.
- Er is geen vaste procedure voor.
Er wordt veel ongeadresseerde reclame meegegeven op school:
Wie en wat kan er uitgedeeld worden?
Overdaad aan papier. Is dit zinvol of enkel commercieel?
We moeten dit kritisch bekijken.
Evaluatie ouderbijdrage
Laatste trimester wordt de stand van zaken herbekeken.
Fluohesjes zijn nu van de school: er wordt 5 euro aangerekend op de
schoolrekening bij verlies van het hesje.
tip: hesjes tekenen met klasnummer en registernummer (eigenaar is gemakkelijker
op te sporen) De aankoop ervan kan ook aangerekend worden aan de ouders (ctr
turngerief)

Telling leerlingen
KS: op 1 febr.: 184 kls (KS is voor dit schooljaar met een capaciteit van 200
kleuters vol)
LS: 313 lln.
Kriebelteam
Opgestart door mensen uit de OR
Dit wordt ook opgenomen in het schoolreglement
Pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen voor volgend schooljaar:
Voorstel: Fac. Verlofdag: vr 28/9 – ma 24/2
Ped. Studiedagen: woensdag 17/10, 16/1, 29/5
Projecten
Sluiting zwembad:
Dit wordt op gemeentelijk niveau (sportdienst) opgevolgd voor alle Wommelgemse
scholen.
Verbouwing klooster:
De akte is verleden en de school is nu eigenaar van het klooster.
Architecte ( Wendy Peeters) is bezig met het plan.
Het huishoudelijk reglement van het schoolbestuur werd uitgedeeld aan de 3
gelederen. Overeenkomt tussen schoolraad, schoolbestuur en de directeur over de
procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten van de st
Johannaschool.
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