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1. Goedkeuring verslag 23 februari 2015
Dit verslag werd goedgekeurd.

2. Controle bijdragelijst + afspraken vorig jaar
Alle activiteiten zijn verlopen zoals ze op de bijdragelijst zijn aangegeven.
3. Aanwending lestijden
Er zijn op dit moment 192 kleuters ingeschreven. (maximum 200)
Met de lestijden die we krijgen kunnen we 8 kleuterklassen inrichten.
2,5 – jarigen: 36
3-jarigen: 45
4 – jarigen: 60
5 – jarigen : 51
292 leerlingen in de lagere school op dit moment. (Maximum 325 leerlingen)
1e leerjaar: 48
2e leerjaar:44
3e leerjaar: 53
4e leerjaar: 44
5e leerjaar: 52
6e leerjaar: 51

Met de lestijden kunnen 14 klassen ingericht worden.
Morgen in het LOC wordt een voorstel gedaan.

4. Voorstel ambtsverdeling
Hier kan nog niks over gezegd worden.
5. Planning extra muros activiteiten
Boerderijklassen: Volgend jaar 9 en 10 juni 2016
Bosklassen: 16 tot 18 maart 2016
Sneeuwklassen: Er bestaat de mogelijkheid om niet meer samen te werken met JOSK
Solmar heeft een offerte gemaakt voor de school. Zij vragen €479 voor hetzelfde
aanbod. Er is een optie voor 20-27 februari 2016.

6. Aanpassingen schoolreglement
Er zijn steeds minder vrijwilligers voor de MOP.
De kinderen blijven niet graag ineten.
Er is een voorstel om iedereen in de klas te laten eten.
Een tweede voorstel is om de drankjes om 10u af te schaffen omwille van
milieuvriendelijkheid en de gezondheid.
Er is een proefperiode voor de leerlingen van het vierde-vijfde-zesde leerjaar om twee
blokken van 50 minuten door te werken in de klas en pas te spelen het laatste kwartier
van de dag.
Dit moet nog geëvalueerd worden.
De kleine rij is een overbodig rij. De leerlingen moeten overgezet worden.
Kan er geen alternatieve rij komen?
Er zijn ook een aantal verplichte aanpassingen. (zie model)
Vrijwilligers moeten verplicht verzekerd worden door de school voor burgerlijke
aansprakelijkheid.
Hieronder horen ook de ouderraad, schoolraad,…
Vanaf volgend jaar mogen we per kleuter voor de maximumfactuur € 45 vragen en
voor de lagere school €85.
Wat doen we met de ouders die hun kinderen niet tijdig komen ophalen?
De afwezigheid voor en na de vakantie moet niet meer gewettigd worden door een
doktersattest.
De nieuwsbrief wordt vanaf volgend jaar enkel digitaal verstuurd tenzij ouders dit
vragen.

7. Scholengemeenschap/ scholengroep

De scholengemeenschap blijft graag samen en wil samen aansluiting zoeken bij een
scholengroep.
Er wordt veel vergaderd en uitgezocht wat het beste is.
Het zou interessant zijn om met een secundaire school samen te werken omdat zij meer
subsidies krijgen.

8. Planning vergaderingen schoolraad
7 september 2015 20u15
15 februari 2016 20u15
20 juni 2016 20u15

9. Varia
Er wordt gevraagd om de brieven van de oudercontacten tijdig mee te geven en de
mogelijkheid te geven om later op de avond te komen.

