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Goedkeuring vorig verslag (18 sept 2017): ok
Getuigschrift ( Mevrouw de directeur )
 Mededeling overheid: aanpassing (getuigschrift met behaalde doelen)
was aangekondigd, maar niet door gegaan.
 Vroeger: eind 6de leerjaar getuigschrift wel of niet behalen.
 In het schoolreglement staat de laatste wijziging niet genoteerd. We
voorzien hier geen moeilijkheden omdat bij de lln die naar een 1B-jaar
gaan reeds vele gesprekken gevoerd zijn.
 Tijdens de Ronde van Vlaanderen krijgt Els hierover meer info.
Inschrijvingsbeleid ( Mevrouw de directeur )
 In oktober werd gemeld dat het inschrijvingsbeleid zou veranderen. De
scholen moeten kiezen of ze met een centraal aanmeldsysteem willen
werken.
 Dit is op gemeentelijk niveau besproken
 Net voor de kerstvakantie is beslist om het inschrijvingsbeleid toch niet
aan te passen.
 Onze school was van plan om te kiezen voor een systeem met
aanmelden, net zoals de omringende scholen.

Telling leerlingen
 Vorig schooljaar 184 kleuters – dit schooljaar 186 kleuters (200 max)
 Vorig schooljaar 313 – dit schooljaar 323 lagere school (max 325)
 Vrije plaatsen: in de lagere school quasi geen plaatsen. In de
kleuterschool komen er terug nieuwe plaatsen. Voordeel is dat we nu
op voorhand weten hoeveel kinderen er zijn.
Evaluatie ouderbijdrage: stand van zaken
 Twee activiteiten zijn geannuleerd: rollebollen en swimmathon.
 Er moet nog een aanpassing gebeuren.
Voorstel pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en
nascholingen - specifiek schooljaar 2019 – 2020
 Drie pedagogische studiedagen op een woensdag gespreid over het
schooljaar
 We proberen om met de scholen van Wommelgem dezelfde dagen te
kiezen omwille van de opvang door het Evertje. 25/9 kan eventueel
nog aangepast worden omwille van een mooie spreiding
SKI- KLASSEN :
 Is een bevraging nog nodig? Eigenlijk weten we het antwoord al.
 Dit schooljaar was geen bijdrage van de werkingsmiddelen van de
school nodig. De gemeente heeft een bij passing gedaan.
 Vanaf het 5de leerjaar doen we de verkoop van kerstkaarten. Dit loopt
goed.
 Evaluatie met directies heeft reeds plaatsgevonden. Hotel was op
wandelafstand. Nadeel: de locatie was te klein voor de grote groep. Er
worden nieuwe offertes aangevraagd van verschillende organisaties.
 Afspraak: geen nieuwe bevraging!
Zwembad sluiting : stand van zaken
 Blijft nog drie jaar open
Verbouwing klooster : stand van zaken
 Dossier is binnen bij AGION
 Toekenning subsidies zou binnen enkele weken gekend moeten zijn
 Bouwaanvraag is lopende
 Er komen drie niveaus
 Secretariaat komt in de refter tijdens de verbouwingen
 Doel is dat de bouw klaar is september 2020
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