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Schoolraad Sint-Johanna: verslag 23 februari 2015

Aanwezig:
 Mevrouw directeur: Els Corluy
 Schoolbestuur: Luc Simon
 Ouders: Jorn Van den Driessche, Raf Liekens, Lieve Depoorter
 Leerkrachten: Inge Fabré, Joke Moermans, In Ruymaekers
 Lokale gemeenschap: Maria Claessens, Rudi Ceusters, Julienne Van Olmen

1. Goedkeuring verslag 29 september 2014
Dit verslag werd goedgekeurd.

2. Evaluatie ouderbijdrage
De 4-jarigen gaan morgen naar de boederij omdat er een toneel is weggevallen.
Er is een verschuiving gebeurd bij de schijven van de ouderbijdrage die gevraagd
worden aan de ouders.
De herinneringen van de facturen worden per mail gestuurd maar de facturen niet.
Zouden de facturen ook niet per mail kunnen gebeuren?
Kunnen de rekeningen van broers en zussen samengevoegd worden?
Er loopt nog het één en ander mis met de facturen.

3. Telling 1 februari/ huidige toestand op school
Op 1 februari zijn er 183 kleuters ingeschreven.
2 kleuters zijn dubbel ingeschreven.
Vorig jaar hadden we 169 kleuters op 1 februari.
In de lagere school hadden we vorig jaar 290 leerlingen en dit jaar 287.

4. Pedagogische studiedagen / facultatieve verlofdagen 2015-2016
Omwille van de buitenschoolse opvang vallen de pedagogische studiedagen en de
facultatieve verlofdagen samen met die van alle scholen van Wommelgem.
De voorstellen zijn als volgt:
Pedagogische studiedagen: woensdag 21 oktober, 20 januari, 27 april
Facultatieve verlofdagen maandag 28 september , vrijdag 13 mei
Vrijdag 13 mei is niet de voorkeur van onze school maar we volgen het voorstel.

5. Extra-muros (hoe pakken we dit aan na schooljaar 2015-2016)
De prijs van de sneeuwklassen blijft een punt. Dit jaar kost de sneeuwklassen €520 per
kind.
De gemeente voorziet €8000 voor de sneeuwklassen voor alle scholen van
Wommelgem. Daarnaast voorziet de gemeente nog een budget voor extra-muros van
€10000.
De leerlingen verzamelen nog eens €50 door geldacties te doen.
€310 wordt door de ouders betaald.
Het voorstel is om met de andere schoolraden samen te zitten om het hier over te
hebben.
Raf neemt contact op met de andere schoolraden.

6. M-decreet en de wijzigingen hierrond in het schoolreglement
Jorn en Raf hebben de pedagogische studie in verband met het M-decreet gevolgd.
Wat ze onthouden hebben is dat onze school qua zorg goed bezig is.
De impact zal niet zo groot zijn.
Het zal gaan om redelijke aanpassingen.
De juffen en de ouders hebben dezelfde bezorgdheid.
Er zal bij elke inschrijving een intake gesprek gedaan worden.
Elke vraag moet apart bekeken worden.
Als er een wijziging in de tekst in het schoolreglement moet veranderen, moet dat voor
de inschrijving gebeuren.
De volgende zin werd toegevoegd: “Een inschrijving is pas definitief na een
intakegesprek.”
7. Varia
WO: vanaf 1 september zal er een opsplitsing komen in mens en maatschappij en
wetenschap en techniek. Naar eindtermen en leerplannen zullen er weinig tot geen
veranderingen zijn.
Volgende vergadering: 8 juni 2015

