Sint-Johannaschool
Torenstraat 30
2160 Wommelgem
tel 03/353.78.28
fax 03/354.21.75
sint.johanna@skynet.be
www.sint-johanna.be

Schoolraad Sint-Johanna: verslag 29 september 2014

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, In
Ruymaekers
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Rudi Ceusters
Verontschuldigd:
 Lokale gemeenschap: Julienne Van Olmen

1. Goedkeuring verslag 2 juni 2014
Dit verslag werd goedgekeurd.

2. Huidige toestand op school
162 kleuters, waarvan 8 klassen Er is ook zorg, bewegingsopvoeding en
kinderverzorging voor de kleuterschool.
287 leerlingen, waarvan 14 klassen. Ook hier hebben we zorg en L.O.
Tiny is nog steeds de muzocoach. Mia staat naast haar taak als beleidsondersteuner
ook in voor ICT, preventie en veiligheid.
Na de kerstvakantie komt er een moeilijk moment voor de instapklas.
Nu zijn er 15 kleuters. Er komen er 7 bij na de herfstvakantie.
Pas na de krokusvakantie komen er instaplestijden.
Met de punten van de korte vervangingen proberen we de periode tussen de
kerstvakantie en krokusvakantie op te vangen.
In het leerplan media zijn de eindtermen ICT opgenomen.
Deze moeten mee geïntegreerd worden in de gewone lessen.
De aparte lessen ICT mogen niet meer gegeven worden.
De leerkrachten botsen wel op problemen. De leerlingen zijn niet meer vaardig met de
computer.

De leerkrachten vragen dat er terug een lijn zou kunnen komen waarin duidelijk is wat
de leerlingen kunnen op een bepaalde leeftijd. De integratie van het leerplan media en
de ICT-eindtermen wordt verder met het team besproken.

3. Extra muros activiteiten
Het eerste leerjaar gaat 21 en 22 januari 2015 op boerderijklassen.
De sneeuwklassen gaan door van 28 februari 2015 tot 7 maart 2015.
Er is weer een meerprijs gevraagd door de organisatie voor de sneeuwklassen.
Dit jaar en volgend schooljaar zullen de sneeuwklassen nog georganiseerd worden.
Nadien moeten we bekijken of de school nog op sneeuwklassen gaat of dat er een
alternatief gezocht wordt.Bij dit proces zullen ook de andere Wommelgemse scholen
betrokken worden
Het vierde leerjaar gaat van 25 maart tot en met 27 maart op bosklassen.

4. Voorstel maximum factuur
Het derde leerjaar gaat gratis zwemmen. Zij komen niet aan de €70 die gevraagd mag
worden aan de ouders.
Bij de derde schijf wordt enkel het resterende bedrag aangerekend.
Voor de rest zijn hier geen opmerkingen over.

5. Prioriteiten
In de lagere school werken we verder met lezen en dan vooral begrijpend lezen.
In de kleuterschool zijn morgen de eerste coachingsgesprekken. Morgen wordt de
prioriteit gekozen en plannen we de verdere stappen die genomen zullen worden.

6. pedagogische studiedagen
We krijgen dit jaar en de volgende 2 jaren ondersteuning van de pedagogische
begeleider.
Dit jaar zullen er geen individuele bijscholingen gevolgd worden. We leggen de
nadruk op leren van en met elkaar.
De pedagogische studiedagen zijn als volgt:
- Project MOOSS
- M-decreet: Wat betekent dit concreet? Welke ondersteuning krijgen we van de
overheid? , …
- Brandpreventie : kleine branden leren blusssen,… via de brandweer, of GID,
of…(nog concretiseren)

7. Wijzigingen participatie decreet
In het huishoudelijk reglement van de schoolraad staat reeds duidelijk vermeld hoe
afgevaardigden van de onderliggende raden kunnen toetreden. De ouderraad bekijkt
haar statuten terug.
8. Varia
Er is ophef geweest rond het zwemmen bij de overkoepelende ouderraden.
Jorn stelt voor om een brief te plaatsen op de website van de school en de ouderraad.
Dit voorstel wordt door de aanwezigen gesteund.
De formulering in het schoolreglement voor leerlingen met specifieke noden moet
volgende vergadering bekeken worden.
Het leergebied WO wordt gesplitst.
Hoe pakken we dat praktisch aan?

Volgende vergadering: 23 februari 2015

