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Schoolraad Sint-Johanna: verslag 23 september 2013

Aanwezig:
 Mevrouw directeur: Els Corluy
 Schoolbestuur: Luc Simon
 Ouders: Jorn Van den Driessche, Raf Liekens, Lieve Depoorter
 Leerkrachten: Inge Fabré, Joke Moermans, Christianne De Vleeschouwer
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens
Verontschuldigd:
 Lokale gemeenschap: Rudi Ceusters, Julienne Van Olmen
1. Goedkeuring verslag 19 februari 2013
Dit verslag werd goedgekeurd.
2. Goedkeuring vorig verslag 24 juni 2013
Dit verslag werd goedgekeurd.
3. Aanpassing huishoudelijk reglement en overeenkomstverklaring
Raf heeft deze twee documenten in een leesbare versie herschreven. Iedereen heeft dit
gelezen en er zijn geen opmerkingen.
4. Huidige toestand op school
Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig schooljaar.
5. Prioriteiten
 De kleuterjuffen gaan meer meespelen met de kleuters om zo gericht te observeren.
 Er wordt een verticale lijn uitgezet in functie van de schrijfmotoriek. Hierbij is het
experimenteren bij de jongsten, het lichaamsschema en de ruimtelijke oriëntatie
belangrijk.
 In de lagere school is de prioriteit lezen.

In elke klas wordt er 2 à 3 keer 10 minuten vrij gelezen. Maar het voorlezen wordt ook
nog eens in de kijker gezet.
 Voor de hele school wordt er nog verder gewerkt aan de sociale vaardigheden. De
speelplaatsafspraken worden terug bekeken.
Ook het pestactieplan wordt verder gezet. Aan de hand van een stappenplan werken
we hieraan.
De ouderraad is vragende partij om in de volgende vergadering hier meer over te
weten te komen.
6. Uitgaven van de 4-5 jarigen over de maximumfactuur
Vanuit de personeelsvergadering is het voorstel gekomen om de wettelijke
maximumprijs te vragen voor de 4-jarigen en voor de 5-jarigen . Dit is dus 35 euro
voor de 4-jarigen en 40 euro voor de 5-jarigen. De kosten van de uitstappen zijn hoger
dan deze maximumprijzen en de school moet sowieso bijpassen. De schoolraad kan dit
steunen maar wijst op het belang van goede communicatie hierover in de nieuwsbrief
van oktober.
7. Overzichten bijdrageregeling
De juffen van de 4-5 jarigen vragen of ze terug naar de zoo mogen gaan.
Deze uitstap wordt goedgekeurd door de schoolraad.
8. Onderwerpen pedagogische studiedagen
Dit zijn steeds woensdagen.
27 november 2013: sociale vaardigheden: speelplaatsafspraken
29 januari 2014: in functie van de prioriteiten:
Kleuterschool: motoriek
Lagere school: lezen
28 mei 2014: overkoepelende studiedag met de scholengemeenschap
9. Projecten
Rusthuisproject in het rusthuis Sint-Jozef: de kleuters en de leerlingen gaan op bezoek
maar doen er ook activiteiten. Juf Tiny is de contactpersoon.
Vastenproject: Ecuador
Voor de nieuwe ouders mag dit misschien beknopt voorgesteld worden.
Muzisch project: start with art
Professionele mensen die hier rond kunst komen werken.
10. Varia
Communicatie: Op school zou er beter gecommuniceerd moeten worden en opgelet
worden voor discretie.

