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SCHOOLRAAD
2 OKTOBER 2017
● agenda:
o
o
o
o
o
o
o
o

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
(19.5) Het nascholingsbeleid
(19.6) Prioriteiten
(21.2.a) Exta-murosactiviteiten
(21.2.b) Infrastructuurwerken
(21.2.c) Schoolbevolking.
Afspraak volgende vergaderingen
Varia

VERSLAG SCHOOLRAAD 7 juni 2017
● Aanwezig.
● Personeel: mevr. Elien Scheerens, mevr. Elke Vermeersch
● Ouders: mevr. Sofie Vanhoecke, mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse
● Lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims en mr. Luc Lodefier
● Dir. Stefaan Debouver
● Agenda.

● welkom
● vóór de i nstallatievergadering.
o voorstelling van de verkozen leden:
▪ personeel: mevr. Elien Scheerens en mevr. Elke Vermeesch
▪ ouders: mevr. Sofie Vanhoecke en mevr. Ellen
Vannieuwenhuyse

▪ lokale gemeenschap: Mr. Luk Lodefier en mr. Jaak Pelgrims

o dank a
 an de ex-leden:
▪ mevr. Cynthia Devisschere
▪ mevr. I nge Vanoverschelde
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▪ mevr. Nadine Bouvry
● goedkeuring vorig verslag
● installatievergadering.
o samenstelling schoolraad 2017-2021

▪ zie “voorstelling verkozen leden”

o huishoudelijk reglement
▪ overname vorig huishoudelijk reglement
● (21.1.a) het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
o van overheidswege:
● Leerlingen die op het einde van het basisonderwijs geen
getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen nu wel een
getuigschrift ontvangen dat aangeeft welke doelen zij wel
bereikt hebben.
● Verduidelijkingen bij beroepsprocedures tegen
evaluatiebeslissingen en definitieve uitsluitingen
● Voor het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
kan een zitting van de beroepscommissie enkel verzet
worden bij gewettigde reden of overmacht en dat de
samenstelling van een beroepscommisise
uitzonderlijk in de loop van een betwisting kan wijzigen in
geval van ziekte, overmacht of onverenigbaarheid.
● De minder scherpe maximumfactuur (over de schooljaren
heen, voor meerdaagse activiteiten) verhoogt van € 420
naar € 425.
● Enkele praktische verduidelijkingen bij de werking van de
klachtencommissie.
o Wijzigingen bijdrageregeling.
● zwemlessen (gratis voor L6): € 0,70
● maaltijden:
o warme maaltijd kleuters: € 2,87
o warme maaltijd lager: € 3,07
● opvang, met belastingsattest (tot 45% aftrekbaar)
o € 0,75/begonnen halfuur
● drank:
o gesubsidieerde melk: € 0,35
o fruitsap: € 0,45
● fruit:
o ‘Tutti Frutti’ is gewijzigd in ‘Oog voor lekkers’. De
subsidieregeling is gewijzigd, maar voor onze
leerlingen verandert niets.
● (21.2.b) infrastructuurwerken
▪ Stand van zaken:
● Grondwerken zijn vlot verlopen (paar problemen: ‘kelder’
en watertoevoer haartooi).
● Nog in dossier 1:
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▪

▪

o omheining
o teelaarde voor beplanting
o speeltuig (wordt geplaatst laatste week van juni)
dossier 2:
● achtermuur met afdak
● groene poort
● kastjes
● elektriciteit
buiten het dossier:
● poortje
● verdere invulling: sportterrein, loop- en fietspiste, tribune,
muurschildering, knikkerbaan,...?

● (21.2.c) de vaststelling van de criteria voor de aanwending van
lestijden, uren, uren-leraar en punten;
▪ kleuter
● Door de grootte van de kleuterklassen kiezen we voor 5
kleuterklassen, ermee rekening houdend dat één juf (K23)
de vervanging van juf Myriam op vrijdag voor haar rekening
neemt.
● We maken dit schooljaar 2 klassen PK1 (A en B).
o PK1A: juf Carine (20/24)
o PK1B: juf Lore (24/24)
o K2: juf Elke D (24/24)
o K23: juf Elien (24/24)
o K3: juf Myriam (20/24))
● Juf Karen werkt 12/24 bij ons (afspraak met DW)
● Juf Lieve is 4/24 benoemd in kleuter
o Samen: 128 lestijden
▪ lager
● 7 klassen
o L1: juf Delphine (24/24)
o L2: juf Inge (24/24)
o L3: juf Rita (20/24)
o L4A: juf Lieselot (20/24)
o L4B: juf Elke V (24/24)
o L5: meester Thomas (24/24)
o L6: juf Lies (24/24)
● een fulltime zoco: juf Liesbeth (20/24)
● 1/24 mentor-coach en 1/24 perventieadviseur
● een fulltime leerkracht voor de vervanging van de verloven,
aangevuld met zorg: juf Nadine (20/24)
● 8/24 zorg  (= co-teaching): juf Laura (Buyck)
● 9/24 turnen (juf Lieve)
o Samen: 219 lestijden
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● varia
● Is het zo dat de kleinste kleuters een drankje kunnen verdelen
over twee dagen? (Het restje wordt in de koelkast geplaatst en ‘s
anderendaags leeggedronken.)
○ De directeur gaat dit na.
■ Het digitaal registreren van de drankjes mag er niet
voor zorgen dat drank wordt verspild.
● Er wordt gevraagd me de ouders te communiceren over de
indeling van de klassen (PK1AB, K23, L4AB).
○ Ouders worden binnenkort uitgenodigd op school.
○ We leggen uit waarom we voor deze indelingen gekozen
hebben.

NASCHOLINGEN 2017-2018
● Individuele nascholingen
Wie?
Carine
Vanhoutte
Lore

Wat?

Wanneer?

Waar?

woensdag

Eekhoutcentrum

13/09/17

K’rijk

woensdag

Eekhoutcentrum

13/09/17

K’rijk

woensdag

Eekhoutcentrum

13/09/17

K’rijk

25/09/17 en
maandelijks

Brugge

woensdag

Eekhoutcentrum

13/09/17

K’rijk

woensdag

Eekhoutcentrum

13/09/17

K’rijk

woensdag

Kulak

15/11/17

K’rijk

10/01/18

VTI

17/01/18

Tielt

woensdag

Menas

11/10/17

Aalter

Leiding geven en nemen, een
moeilijke klus in tijden van
mondigheid

woensdag

Kulak

15/11/17

K’rijk

Binnenklasdifferentiatie via
driekleurenaanpak

woensdag

Eekhoutcentrum
K’rijk

Dag van de kleuter

Borms

Dag van de kleuter

Elke

Dag van de kleuter

De Doncker
Lisa

Kernteam Zill

Marreel

Dag van de kleuter

Myriam

Dag van de kleuter

Vervenne
Delphine
Delaere
Inge
Vanoverschelde
Tine
Saelens

Brainstormen met kleuters
‘Als anderen over je grens
gaan’ (weerbaarheid)
Bijbelverhalen in de klas

Tielt

Rita
Verstraete
Lieselot
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24/01/18

Vandermeersch
Elke
Vermeersch
Thomas
Devolder
Lies
Vandendriessche
Nadine
Bouvry
Liesbeth
Van Daele

Stefaan
Debouver

Kerntetam Zill
Help, ik heb een andertalige
nieuwkomer in m’n klas
Aan de slag met
Google-toepassingen

25/09/17

Brugge

maandelijks

Tielt

woensdag

Kulak

25/10/17

K’rijk

elke maandag

Kisp

4/9/17-13/1/18

Congres
onderwijsontwikkeling

17/10/17

Congres
onderwijsontwikkeling

17/10/17

Kernteam Zill
Banaba
onderwijsontwikkeling
(praktijkonderzoek)

Deinze
Floreal
Blankenberge
Floreal
Blankenberge

25/09/17

Brugge

maandelijks

Tielt

7 woensdagen in
het 1ste trimester

Arteveldehogeschool
Gent

● teamgerichte nascholingen
● personeelsvergaderingen
○ 12.09.17: “Co-teaching” door Greet Herssens (Cego)
○ 13.11.17: “G-suite” door Gino Van Herreweghe (Eekhoutcentrum)
○ 27.02.18: “Coöperatief leren” door Els Delatter (Artevelde)
○ 17.04.18: “Organisatievormen → differentiëren”  voor Els Delatter
● pedagogische studiedag
○ 06.10.17:
■ kleuter: “Grensoverschrijdend gedrag bij kleuters” door
Valentine De Clercq (Artevelde)
■ lager: “Co-teachin in de praktijk” door Nancy Herman
(g.v.b. Harelebeke-Stasegem)

PRIORITEITEN 2017-2018
o hoofdprioriteit: ZILL
● kernteam: Elke, Thomas en directeur
● Liesbeth via zocovergaderingen
● team via personeelsvergaderingen in derde trimester en andere
info via kernteam.
o prioriteiten via SWOT-analyse
● coöperatief leren
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● andere organisatievormen (lager) → differentiatiemogelijkheden
creëren
● aanpak van kleuters met specifieke problemen (hoogsensitief,
dwanghandelen,...)
● co-teaching
● via personeelsvergaderingen
o CEGO
o Artevelde
o DPB
o Wie houdt je tegen?
● kwaliteiten van de leerkracht meer benutten (specialisaties klasoverschrijdend)
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SCHOOLBEVOLKING 2017-2018
04.09.2017

kleuterafdeling

lagere afdeling

PK1A

15

PK1B

15

K2

16

K23

15

K3

16

L1

21

L2

20

L3

25

L4A

15

L4B

14

L5

20

L6

16
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77

208

131

1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
1
18-19

+
06.11.17

08.01.18

01.02.18
14.05.18
01.09.18

Samah ASLEY (L1)
Mahamad ABTINI (L6)
Febe DEMEULEMEESTER (P)
Bes SCHRAUWEN (P)
Niene COENE (P)
Milas NOWÉ (P)
Esmée DESMET (P)
Josefien TASSAERT (P)
Emiel VERMEERSCH (P)
Ismail HASAN (P)
Guust NACHTERGAELE (P)
Juliette DEPUYDT (P)
Tuur VANDEWALLE (P)
Louan AMEYE (P)
Siebe LEDOUX (P)

28.01.11
22.08.05
05.04.15
17.04.15
23.04.15
15.04.15
27.04.15
28.04.15
09.03.15
01.06.15
08.07.15
17.05.15
18.07.15
27.07.15
28.10.15

Elise ALLEGAERT (K1)
Maren VANDEWALLE (K1)
Ellis NEMEGEER (K1)

09.12.15
… .12.15
07.12.15
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