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Schoolraad St.-Johanna: Verslag vergadering 27 september 2012.

Aanwezig:
• Mevrouw Directeur: Els Corluy
• Schoolbestuur: Luc Simon
• Ouders:Peggy Heye, Iris Segers, Jorn Van den Driessche
• Leerkrachten: Inge Fabré, Linda Hereygers, Tine
• Lokale gemeenschap: Maria Claessens
Verontschuldigd:
• Schoolbestuur: Eric Laenen
• Lokale gemeenschap: Julienne Van Olmen, Rudi Ceusters
1. Goedkeuring vorig verslag
Het vorige verslag wordt goedgekeurd en ondertekend door de aanwezigen van alle geledingen.
2. Huidige toestand op school: invulling lestijdenpakket en goedkeuring ambtsverdeling
Op 1 september 2012 waren er 444 leerlingen ingeschreven in de school.
De kleuterschool telt momenteel 7 klassen met een totaal van 152 kleuters:
• K1 = Juf Birgit = instapklas: 12 kleuters
• K2 = Juf Inge = 2,5-jarigen: 24 kleuters
• K3 = Juf Karin = 3-jarigen: 23 kleuters
• K4 = Juf Davina = 4/5-jarigen: 23 kleuters
• K5 = Juf Ingrid = 4/5-jarigen: 24 kleuters
• K6 = Juf Ria = 4/5-jarigen: 23 kleuters
• K7 = Juf Noor = 4/5-jarigen: 23 kleuters
 Vanaf 1 januari komt er nog een instapklas bij = K8: dit om de grote instroom na de
kerstvakantie op te vangen (hiervoor werden reeds lestijden voorzien = nu ondersteuning
leefgroepen)
 LO = Juf Joke
 ZORG = Juf Ilona
De lagere school telt momenteel 15 klassen met een totaal van 292 leerlingen:
• 1A = Juf Leen: 22 leerlingen
• 1B = Juf Marleen: 22 leerlingen
• 2A = Juf Tiny: 20 leerlingen
• 2B = Juf Eveline + juf Lynn: 19 leerlingen
• 2C = Meester Rudi: 19 leerlingen
• 3A = Juf Kristel + juf Lynn: 18 leerlingen
• 3B = Juf Ann + Christianne: 18 leerlingen
• 3C = Juf Valerie: 18 leerlingen

•
•
•
•
•
•
•







4A = Juf Esther: 22 leerlingen
4B = Juf Ilse: 22 leerlingen
5A = Juf Lutgard: 22 leerlingen
5B = Juf Eve: 22 leerlingen
6A = Juf Britt: 16 leerlingen
6B = Juf Inge: 16 leerlingen
6C = Juf Lynn: 16 leerlingen
LO = Juf Joke voor 1 – 2 – 3 en Juf Tine voor 4 – 5 – 6
(Juf Tine zal haar basistaken LO vervullen + juf Tiny vervangen in het 2e lj als muzo
coach + hulp aan anderstalige leerlingenl)
ZORG = Juf Mona (18/24): zorg in de klas + preteaching
ZORGcoördinator = Juf In
ICT + Preventieadviseur = Juf Inge
Beleidsmedewerkster = Juf Mia (18 / 36)
Personeelsadministratie + boekhouding worden vanaf heden overkoepelend uitgevoerd
door de scholengemeenschap

3. Extra-murosactiviteiten
Het invullen van deze activiteiten vraagt veel denkwerk en varieert sterk per leeftijdsgroep:
O.a. Boerderijklassen 5-jarigen (1 dag)
Boerderijklassen 1ste leerjaar (2dagen): Kostprijs = 58 euro
Bosklassen 4de leerjaar (3 dagen): Gaan volgend schooljaar door op 20-21-22 maart 2013.
Kostprijs = 60 euro.
Sneeuwklassen 6de leerjaar (7 dagen): Gaan volgend schooljaar door van 9 tot 16 maart.
Kostprijs = 465 euro (maar per kind mag de school maximum 300 euro vragen)
4. Overzicht ouderbijdrage
Els Corluy bezorgt de aanwezigen een bijdragelijst voor het nieuwe schooljaar.
Vanaf 1 september 2012 zal de bijdrage in de onkosten voor de ouders 25 euro bedragen voor de
2,5/3-jarige kleuters. Voor de 4/5-jarige kleuters bedraagt de onkostenbijdrage 35 euro per kind.
Voor leerlingen van de lagere school bedraagt deze 70 euro per kind.
De betaling van de ouderbijdrage (rekening houdend met de maximumfactuur) wordt verdeeld
over verschillende schijven:
Jongste kleuters = 2,5- en 3-jarigen = 25 euro: 1 schijf van 13 euro en 1 schijf van 12 euro
Oudste kleuters = 4/5-jarigen = 35 euro: 1 schijf van 18 euro en 1 schijf van 17 euro
Leerlingen lager school = 70 euro: 2 x 1 schijf van 25 euro en 1 x 1 schijf van 20 euro
De schoolraad keurt de ouderbijdrage goed.
5. Prioriteiten
Evalueren van de muzische vorming en een rapport opmaken tegen eind oktober.
Te evalueren domeinen:
• Muzikale opvoeding
• Drama
• Beeld
• Muzisch taalgebruik
Verschillende domeinen en verschillende doelen vragen om een gedifferentieerde evaluatie en
rapportering.
Elk leerjaar zal verschillend geëvalueerd worden, op verzoek van de leerkrachten die dit elk voor
hun leerjaar dienen uit te werken. Dit geldt eveneens voor de sociaal-emotionele vaardigheden van
de leerlingen, welke telkens op de oudercontacten kunnen besproken worden.
De eerder samengestelde werkgroepen lopen voort in een tweede werkjaar.
6. Nascholing
De 3 pedagogische studiedagen van de school worden als volgt ingevuld:

• 17/10/12 : Sociale vaardigheden
• 23/01/13 : Lezen
• 08/05/12 : … (nog in te vullen)
Een aantal leerkrachten volgt tevens individuele nascholingen in functie van hun opdrachten.
7. Aanpassing schoolreglement: Inschrijvingsbeleid
•

Blz 4 : Vanaf 1 september 2012 is het nieuwe inschrijvingsdecreet van kracht, waardoor het
nodig is om de huidige tekst van het schoolreglement terug te bekijken en eventueel aan te
passen. Punten die in vraag worden gesteld zijn :
• Maximumcapaciteit voor kleuter en lagere school
• Maximumcapaciteit per geboortejaar of leerjaar
• Voorrangsregeling
• groeperingsvormen
→ Voor de start van de inschrijvingsperiode moet de inschrijvingsprocedure via
verschillende kanalen doorgegeven worden aan alle betrokkenen.
→ Hierover moet ook overleg zijn met de andere scholen uit de gemeente
Opdracht: De inschrijvingsprocedure moet af zijn voor 1 maart 2013! Hierbij moeten de
voorrangsregels en de indelingen voor de klassen bekeken worden en dient elke geleding zijn
visie mee te delen aan de voorzitter voor 1 januari 2013! Tegen de volgende vergadering op
19 februari 2013 moet de tekst over de inschrijvingsprocedure op punt staan.

•

Blz. 15: Medisch schooltoezicht: De huidige tekst is te ingewikkeld en dient vervangen te
worden door een meer eenvoudige tekst  de schoolraad opteert om de tekst uit de CLBbrochure te nemen

•

Blz. 19: Aanpassing bedragen maximumfactuur: De maximumbedragen moeten aangepast
worden en het onderscheid moet duidelijk vermeld worden.

De aanpassingen van de bijlage bij het schoolreglement zullen met de leerlingen meegegeven
worden met de bijdrageregeling.
8. Gsm- en telefoonnummers van de aanwezige leden van de schoolraad
De leden van de schoolraad geven hun telefoonnummers door omdat het soms handig is elkaar
snel te kunnen bereiken.
9. Planning volgende vergadering
De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 19 februari 2013 om 20.30u in de
personeelskamer.

Verslaggeving: Peggy Heye.

