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: 24 september 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
- Ondervoorzitter: Lieve Depoorter

Goedkeuring vorig verslag (18 juni 2018)
Geen opmerkingen
Varia
 Skiklassen: over de financiering wordt steeds nagedacht
 Agenda school: eerste info-ouderavonden van september, plannen
in juni en doorgeven aan de ouders.
 Agenda schoolraad: we plannen de 1ste schoolraad op dinsdag
3/9/2019
 Verkeertoezichter: Charel is gestopt maar helpt ons nog even uit de
nood tot er een opvolger is.
 GIMME:
Opmerkingen: ouders zijn voor de kinderen op de hoogte van een
uitstap: tip: lkr kunnen aan de kinderen zeggen dat er een brief op
GIMME staat.
Je kan alle klassen aanvinken als je wil.
Op website staat enkel de klasfoto
Een aantal brieven wordt nog in papieren versie meegegeven.

Voorstel aanpassingen aan het schoolreglement
Opmerkingen:
Kriebelteam: Wat met een weigering van controle of opvolging?
Aanpassing: Bij weigering vragen we een bewijs dat het kind is
gecontroleerd door de huisarts.
GDPR: Weigeren is nu door de ouders mogelijk. Hoe gaan we daar mee
om? Er werden informatie brieven meegegeven met meer de nadruk op
het belang van het juist invullen van de gegevens. We wijzen op het vitaal
belang van gegeven informatie voor het kind.
 Bij vragen rond GDPR verwijzen we naar het verwerkingsregister.
Dit is te raadplegen door iedereen.
Voorstellen aanpassingen aan de visie
Opmerkingen;
‘katholieke’ werd weggelaten? Christelijke waarden zijn duidelijk voor
iedereen. Katholieke waarden zijn minder duidelijk in deze tijd, iedereen
denkt hier iets anders over. We willen geen misverstanden scheppen.
Controle bijdragelijst + afspraken volgend jaar
Rollebollen is niet kunnen doorgegaan, er wordt gezocht naar een
soortgelijke activiteit
Schoolreis: planning is nog bezig
Bij sommigen klassen is er nog ruimte voor nieuwe ideeën die nog
binnenlopen, of zich later nog kunnen aandienen.
2de en 3de lj gaan heel de 1ste trim zwemmen met alle kinderen
zwemmen.
Huidige toestand: aanwending lestijden
Zie vorig verslag: ondersteuning in alle klassen (brede basiszorg)
Projecten ,werkgroepen en prioriteiten
We werken volledig naar implementatie van ZILL en evalueren
De andere werkgroepen werken werden.
Thema schoolfeest: wintervuur
Volgende schoolraden:
18 februari 2019 - 20:15
17 juni 2019 - 20:15
Verslag
Ilona Du Bois

