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Verslag schoolraad:

Datum: 18 juni 2018

Aanwezig:
- Mevrouw directeur: Els Corluy
- Voorzitter: Bert De Ridder
- Ouders: Jorn Van den Driessche
- Leerkrachten:, In Ruymaekers, Inge Fabré, Ilona Du Bois (verontschuldigd)
- Lokale gemeenschap: Geert van Batenburg, Elise Salomez,
Sara Swerts (verontschuldigd)
- Schoolbestuur: Erik Laenen
- Ondervoorzitter: Lieve Depoorter
Goedkeuring vorig verslag (19/02/18)
Erik Laenen was tijdens de vorige vergadering verontschuldigd.
Controle en evaluatie ouderbijdrage
 2de leerjaar: Trivolipark geannuleerd
 3-jarigen:
o kinderboerderij geannuleerd
o vervoer naar Bamboo niet met bus, maar met auto’s
de
 4 leerjaar: alle uitstappen gedaan, behalve Vrieselhof (was gratis)
 Volgend schooljaar : vraag om rekening te houden met de bijdrage die we mogen vragen
(€ 45 en € 85 blijft ongewijzigd; € 425 wordt € 435) en zorgen voor een evenwichtige
verdeling
Lestijden schooljaar 2018-2019
 Lestijden KS 245 : invulling zoals dit jaar nl
o 8 klassen
o Voltijdse ondersteuning
o Voltijds LO
o Zorgcoördinatie
o Kinderverzorging uit punten nl 10/32
 Lestijden LS : 435
o 14 klassen
o LO 20/24
o Voltijds godsdienst



o Zorgcoördinatie + zorgjuf
toelichting verdeling van punten: ZORG - ICT - ...
o punten zorg worden gebruikt voor coördinatie
o punten administratie
o stimulipunten = punten op niveau van de scholengemeenschap worden gebruikt
voor de overkoepelende functies zoals boekhouding, facturatie,
personeelsadministratie, GID (7 ptn)

Voorstel ambtsverdeling : nog volop in ontwikkeling
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
Prioriteiten van werkgroepen en projecten
 Focus wordt gelegd op:
o Implementatie van Zill
o Werkhouding en breed evalueren. Anders kijken naar kinderen en anders
evalueren.
 Andere werkgroepen doen gewoon verder.
Aanpassingen schoolreglement
 Schoolvisie is ontwikkeld op basis van het OKB. Eerst aan gewerkt met het kernteam,
daarna met alle collega’s.
 Punten vanuit de overheid:
o AVG of GDPR
o Absoluut en permanent rookverbod
o Wettelijk kader leerlingbegeleiding: initiatief komt meer bij de school
o Ondersteuningsnetwerken: Antwerpenplus
o Getuigschrift op het einde van de basisschool iedereen krijgt getuigschrift: een
gewoon getuigschrift of één met vermelding van de behaalde doelen
 Schoolreglement wordt tegen eind augustus aangepast en doorgegeven aan de
leden van de schoolraad; veranderingen worden in fluo gemarkeerd.
Planning:
 Pedagogische studiedagen:
o 17/10: communicatie (anders dan de andere scholen; we organiseren opvang
zelf)
o 16/1: gesplitste vergadering: kleuterschool over Schrijfdans; Lagere school nog
verder bekijken
o 29/5: Zill
 facultatieve verlofdagen: 28/9/18 en 4/2/19
 nascholingen worden gepland in functie van Zill, Breed evalueren, …
 extra MUROS activiteiten  reeds besproken op vergadering februari.
o Boerderijklas 1e lj : 21 en 22 februari

o Bosklas 4e lj : 27 – 29 maart
o Sneeuwklas 6e lj : 26 jan – 2 febr terug met JOSK naar Steinhaus (Italië)
Projectecten
 Zwembad sluiting => evaluatie van eerste jaar nieuw systeem/bijsturingen
o Ouders: sommige kinderen mogen niet meer gaan zwemmen en vinden dit spijtig.
o Ouders: Activiteiten die de kinderen doen die niet mee gaan zwemmen, zijn niet
gevarieerd.
o Collega’s: lln. toonden geen bezwaar om niet meer te mogen zwemmen, maar
wilden nog wel eens gaan speelzwemmen.
o De oorspronkelijke doelstelling om kansen te vergroten om een diploma te
behalen zijn behaald.
o Voorstel: kinderen betrekken in keuzes om alternatieven te zoeken (ook andere
dingen zoals tennis, golf, …)  ook belangrijk om sporten aan te bieden die
kinderen nog niet kunnen.
 Verbouwing klooster: visie nota verbouwing
o Bouw wordt ontmanteld en ondersteund.
o Veel input gekregen van de leerkrachten.
o Er komt een personeelskamer, andere ingang, EHBO-kamer, lift, …
o Timing: volgend schooljaar starten met verbouwing
o Speelzaal gaat weg (als laatste)
 vastleggen vergaderdagen schooljaar 2018 – 2019 (start telkens om 20.15u)
o ma 24/9/18
o ma 18/02/19
o ma 17/02/19

