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 Leerkrachten: Inge Fabré, Joke Moermans, Christianne De Vleeschouwer
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Rudi Ceusters

Afwezig:
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1. Goedkeuring verslag 24 februari 2014
Dit verslag werd goedgekeurd.

2. Controle bijdragelijst + afspraken volgend schooljaar
De geplande activiteiten zullen dit jaar nog doorgaan. Enkel voor het zesde leerjaar
valt er een toneel weg.
De bijdrage die de school aan de ouders mogen vragen blijft ongewijzigd.
€25 voor de jongste kleuters
€35 voor de 4-jarige kleuters
€40 voor de 5-jarige kleuters
€70 voor de lagere school
Meerdaagse uitstappen: €410 Dit bedrag is geïndexeerd.
De school past nog bij voor de activiteiten die georganiseerd worden.
De school biedt heel wat aan en het aanbod is ook gevarieerd.
De leerkrachten bekijken nog eens of er bepaalde activiteiten gewijzigd kunnen
worden met het oog op activiteiten dichtbij om op het vervoer te besparen.

.

3. Aanwending lestijden
Het aantal lestijden voor de kleuterschool is dit jaar 222 en volgend jaar 223.
Voor de lagere school zijn dat 410 lestijden voor dit schooljaar en volgend jaar 405
lestijden
De school krijgt ook punten voor zorg (86)
en ICT (23). Deze blijven hetzelfde. Voor administatie krijgt de school 1 punt minder
namelijk 79.
Voor kinderverzorging kan de school weer 10 uren inrichten.
Er zullen volgend jaar 8 klassen in de kleuterschool en 14 klassen in de lagere school
zijn.

4. Voorstel ambtsverdeling

Hier kan nog niks over gezegd worden.

5. Extra muros activiteiten
De sneeuwklassen gaan volgend jaar nog door. (waarschijnlijk in februari)
De bosklassen gaan door in maart.
De data van de boerderijklassen vallen nogal ongelukkig en wordt nog verder bekeken.

6. Werkgroep verkeersveiligheid ouderraad
17 juni gaat de ouderraad samen zitten met de gemeente om een verkennend gesprek te
houden.
De paaltjes die vooraan aan de straat zullen geplaatst worden zijn op komst.

7. Schoolreglement
a. Fietspoort
In functie van de veiligheid van de kinderen wordt het gebruik van de bestaande
toegangspoorten bekeken en wordt gezocht op welke manier het autoverkeer in de
Sint-Johannastraat kan beperkt worden.
Eventuele wijzigingen zullen opgenomen worden in het schoolreglement.

b. Honden op de speelplaats
Hierover komt nog meer info in het schoolreglement.

c. Communicatie
Het gebruik van sociale media wordt als school niet aangemoedigd. Er wordt
gevraagd aan de ouders om geen foto’s van andere kinderen via de sociale media te
verspreiden. Hiervan komt een melding in het schoolreglement.

d. GSM
De leerlingen mogen geen GSM, smartphone,… meebrengen van thuis.

e. Zwemmen
Hiervoor moeten we nog samen zitten met de betrokken personen.

8. Scholengemeenschap
Nu behoren we tot de scholengemeenschap voorkempen. De school Don Bosco
Wijnegem zou de scholengemeenschap verlaten om samen te gaan met de andere
scholen van Don Bosco.
Er zijn gesprekken geweest met de scholengemeenschap van Schoten KBS en
Ankerwijs van Mortsel en Berchem. De neuzen staan in dezelfde richting. Iedere
school behoudt zijn onafhankelijkheid op pedagogische en didactisch vlak.
Vooral administratie , boekhouding, personeelsadministratie en facturatie zal
overkoepelend gebeuren.
Het is de bedoeling om naar elkaar toe te groeien.

9. Planning vergaderingen schoolraad 2014-2015
29 september 2014 : 20u30
23 februari 2014: 20u30
08 juni 2014 : 20u30

10. Varia
De ouderraad vraagt of ze hun woordje in de klassen kunnen doen tijdens de
ouderavond in september. Dit wordt nog bij de leerkrachten bevraagd.

