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SCHOOLRAAD 12 JANUARI 2017 

 

● Agenda 

o Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. 

o (19.5) Het nascholingsbeleid 

o (19.6) Prioriteiten 

o (21.2.a) Exta-murosactiviteiten 

o (21.2.b) Infrastructuurwerken 

o (21.2.c) Schoolbevolking. 

o Afspraak volgende vergaderingen 

o Varia 

 

VERSLAG SCHOOLRAAD 13 OKTOBER 2016 

 

● Aanwezig. 

● Personeel: mevr. Nadine Bouvry 

● Ouders: mevr. Cynthia Devisscher, mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse 

● Lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims 

● Dir. Stefaan Debouver 

 

● Agenda. 

 

o Welkom door de voorzitter 

o Goedkeuring vorig verslag 

o Nascholingen 2016-2017 

o Prioriteiten 2016-2017 

▪ Evalueren en rapporteren.  

o Nieuw evaluatiebeleid met nieuwe rapporten.  

▪ De ontwikkeling (groei) van het kind staat 
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centraal.  

▪ Het kind wordt met zichzelf (en niet met 

anderen) vergeleken:  

● geen eindprocenten meer 

● geen medianen of gemiddelden meer 

o Minder rapporten.  

▪ Rapporten vlak voor kerst- en paasvakantie en 

op het eind van het schooljaar.  

▪ Elke maand gaat een groeimap mee naar huis.  

o Minder proevenweken 

▪ Alleen voor L456 voor het kerst- en eindrapport.  

▪ Voor L123 (steeds) en L456 (enkel met 

paasrapport) tellen punten dagelijks werk.  

o Leef- en leerhoudingen vervangen de vroegere 

attitudes.  

▪ Per graad worden telkens dezelfde leef- en 

leerhoudingen geëvalueerd.  

▪ Heel concrete leef- en leerhoudingen.  

▪ Alle eindtermen leren leren en sociale 

vaardigheden worden geëvalueerd doorheen de 

lagere school.  

▪ Herbekijken van alle prioriteiten sedert 2010-2011. 

● evalueren: aanpassen of borgen 

o Extra-muroactiviteiten 2016-2017 

● Zeeklassen 1ste graad. 

o Bivakhuis Flipper, De Panne 

o 5,6 en 7 oktober 2016 

● Plattelandsklassen 2de graad 

o Het Bakkershof, Makkegem-Merelbeke 

o 22, 23 en 24 mei 2017 

● Sportklassen 3de graad. 

o Sporthal De Ponte, Tielt 

o 6, 7, 9 en 10 februari 2017 

o Schoolbevolking  

▪ 193 leerlingen 

● 73 kleuters 

● 120 lagere schoolkinderen 

o Planning vergaderingen 2016-2017 
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▪ 16/10/2016 

▪ 12/01/2017 

▪ 23/02/2017 

▪ 27/04/2017 

▪ 22/06/2017 
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