Verslag schoolraad 8 juni 2021
Verontschuldigd: Elke Van de Wouwer
1. ALGEMENE SCHOOLORGANISATIE
Voorstellen nieuwe leden van de schoolraad
-

Namens de ouders: Margo De Raedt, Eef Vermetten, Joëlle Verelst
Namens de leerkrachten: Veerle Slaets (1B) – Ingrid Nuyts (zorg LS) – Katinka
Geluykens (K2A)
Namens de lokale gemeenschap: Chantal De Corte, die Gonda Croquet vervangt

De nieuwe secretaris wordt vanaf september Joëlle Verelst. De taak van voorzitter is nog niet
ingevuld. Rebecca gaat na of de voorzitter uit een andere geleding moet komen dan die
waar de secretaris uit komt.
Aanpassingen aan het schoolreglement
De prijs voor het zwemmen zal lichtjes worden aangepast. Volgend schooljaar zullen er 2
extra zwemjuffen zijn in het zwembad. De turnleraar blijft dan op school. Het goede nieuws
is dat het zwembad nog het hele schooljaar geopend zal zijn. Voor het schooljaar daarna
wordt er overlegd met de gemeente wat de mogelijkheden zijn om buiten de gemeente te
gaan zwemmen.
Het eten in de klas zal waarschijnlijk volgend schooljaar blijven. Voor de leerlingen is dat
rustiger en aangenamer.
Lestijdenpakket volgend schooljaar
Zowel de lagere school als de kleuterschool zullen volgend schooljaar minder lestijden
hebben. Dit komt door het lagere leerlingenaantal maar ook doordat
ondersteuningsmaatregelen in de zorg omwille van corona en het lerarenplatform
waarschijnlijk zullen wegvallen.
2. SCHOOLWERKING

Vanuit het leerkrachtenteam kwamen er geen meldingen. Veel wordt reeds gemeld via de
nieuwsbrief.
We kregen ook een mail van een bezorgde ouder die vreest dat 350€ voor de ruimteklassen
van de derde graad die volgend schooljaar gepland is voor veel mensen financieel niet
haalbaar is. Dit vooral in het kader van financiële moeilijkheden die veel gezinnen
ondervinden omwille van de corona-pandemie.
We willen toch deze ruimteklassen laten doorgaan. Veel mensen hebben reeds een deel
gespaard vorig schooljaar. We willen vanaf september ook een nieuw spaarplan opstarten.
Bovendien zullen er door de betrokken klassen ook activiteiten georganiseerd worden om
deze klassen mee te financieren. Als school mogen wij als maximumfactuur 450€ per

leerling vragen voor meerdaagse uitstappen, gespreid over de hele lagere schoolloopbaan.
Tijdens de coronaperiode is er erg weinig kunnen doorgaan van buitenschoolse activiteiten
zodat de maximumfactuur in de meeste leerjaren niet bereikt werd.
In de mail werd ook de vergelijking gemaakt met een scoutskamp. Volgens de schoolraad
gaat deze vergelijking niet op. Deze ruimteklassen hebben meer te bieden niet alleen qua
infrastructuur e.d. maar ook inhoudelijk. Het programma zal duidelijk gecommuniceerd
worden naar de ouders.
Lopende projecten
In de lagere school werd dit schooljaar gestart met een nieuwe taalmethode ‘Talent’.
Daarmee zal vanaf volgend schooljaar worden verder gewerkt.
In het eerste leerjaar werd gestart met de vernieuwde versie van veilig leren lezen, een dure
maar zinvolle stap.
In de kleuterschool werd gestart met de schrijfmethode ‘Krullenbol’ voor kleuters vanaf de
tweede kleuterklas. Het is een heel aangename methode.
De methode van leren leren zal volgend schooljaar verder worden aangepakt. Joëlle (die
verbonden is aan de lerarenopleiding van KdG) meldde dat ook studenten daaraan kunnen
meewerken.
We kregen onlangs een inspectiebezoek rond leren bij kwetsbare kinderen. Er zal verder
werk gemaakt worden van een prioriteitenplan voor de zorg en een taalbeleidsplan in
samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst.
De binnenspeelplaats, de zangmomenten en de middagsport blijven behouden en worden
verder uitgebouwd.
De samenwerking binnen de nieuwe scholengemeenschap loopt goed.
De oude VZW van de oefenschool bestaat niet meer. We horen nu bij de VZW Annuntia
Scholen. We zullen voortaan nog nauwer samenwerken met Annuntia, ook financieel.

3. INFRASTRUCTUUR
Vanaf september zal het grasveld en de nieuwe fietsenstalling in gebruik worden genomen.
De fietsenstalling moet nog een nieuw dak krijgen. Voor het parkeren van steps wordt er een
oplossing gezocht. Diane zag ergens een idee met pallets. Misschien kan het OST dit mee
uitwerken?
Tijdens de grote vakantie wordt het asbest verwijderd in de kleuterschool. In een eerste fase
worden de dakleien van de villa verwijderd en vervangen. In een tweede fase wordt de
kelder van de kleuterschool aangepakt.
Het balkon van blok H zal worden verstevigd (eveneens tijdens de grote vakantie).
De balkeninstallatie in de turnzaal werd verwijderd en zal tijdens de zomer worden
vervangen.

In de toekomst moeten ramen en deuren zowel in LS als KS vervangen worden en het
vochtprobleem in blok H aangepakt worden. Ook de vernieuwing van de speelplaats staat
nog op ons ‘verlanglijstje’.
Op ICT-gebied werd er onlangs geïnvesteerd in een nieuw (stabieler) Wi-Fi-netwerk. Via een
ouder kregen we ook ‘nieuwe’ desktops voor in de computerklas. Er wordt ook geïnvesteerd
in Office 365 en een nieuwe telefooncentrale. Het budget van de digisprong zal zinvol
worden gebruikt. Hierover zullen we ons eerst grondig informeren.
4. VARIA
Tijdens deze laatste schoolmaand kunnen gelukkig toch nog heel wat leuke activiteiten voor
de leerlingen doorgaan: schoolreizen voor KS en 2de graad LS, een parcours aangelegd door
de gemeente, een sportdag voor LS en KS, alles op wieltjes, een fietsweek en nog een leuke
verrassing…
Het afhalen van de leerlingen na schooltijd zal ook volgend schooljaar hetzelfde blijven.
Data vergaderingen schooljaar 21-22:
-

Do 7 oktober 2021
Wo 8 december 2021
Di 15 maart 2020
Di 7 juni 2020

Tot slot nog een bedankje aan de mensen die na vier of meer jaren de schoolraad verlaten.

