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SCHOOLRAAD
27 september 2018
● agenda:
o
o
o
o
o
o
o
o

goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
(19.5) nascholingsbeleid
(19.6) prioriteiten
(21.2.a) exta-murosactiviteiten
(21.2.b) infrastructuurwerken
(21.2.c) schoolbevolking.
afspraak volgende vergaderingen
varia

VERSLAG SCHOOLRAAD 14 juni 2018
● aanwezig.
● personeel: mevr. Elien Scheerens, mevr. Elke Vermeersch
● ouders: mevr. Ellen Van Nieuwenhuyse, mevr. Lien Tallieu
● lokale gemeenschap: mr. Jaak Pelgrims en mr. Luk Lodefier
● afgevaardigde schoolbestuur: mevr. Sofie Van Hoecke
● dir. Stefaan Debouver
● agenda.
o welkom
o goedkeuring verslag schoolraad 19 april
o het zorgbeleid van onze school
▪

Aan de hand van de zorgvisie geeft juf Liesbeth (de
zorgcoördinator) uitleg over het zorgbeleid van onze school.

o de klasindeling voor volgend schooljaar (2018-2019)
● PK1A: juf Carine
● PK1B: juf Lisa (Lore)

● K23A: juf Myriam
● K23B: juf Elke D.
● K23C: juf Elien
● zorg kleuter: juf Ciel Truyens
● L1: juf Delphine (juf Nadine helpt differentiëren op maandag-,
dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag → wiskunde)
● L2: juf Inge en meester Elias Vanhee
● L3: juf Rita
● L4: juf Lieselot
● L5A: meester Thomas
● L5B: juf Elke V.
● L6: juf Lies
o verloven 2018-2019
● Juf Myriam (vrijdag) wordt vervangen door Ciel Truyens.
● Juf Carine (donderdag) wordt vervangen door juf Karen.
● Juf Inge (halftijds) wordt vervangen door meester Elias.
● Juf Rita (maandag- en donderdagmiddag) wordt vervangen door
juf Nadine.
● Juf Lieselot (donderdag) wordt vervangen door meester Elias.
● Juf Nadine (dinsdagmiddag en woensdagvoormiddag) wordt niet
vervangen.
o wijziging schoolreglement
● vanuit de school.
○ geen fruitsap meer, enkel nog water.
● vanuit de overheid
○ GDPR (sedert 25 mei 2018 van toepassing). Het
schoolreglement is aangepast.
■ toestemming voor beeld- en geluidsopnames is de
uitdrukkelijke
■ toegang tot persoonsgegevens voor leerlingen en
ouders zonder administratieve kost
○ absoluut en permanent rookverbod (24 u. op 24 u. en 7
dagen op 7 ) voor iedereen die een school betreedt
○ wettelijk kader leerlingenbegeleiding (in voege op 1
september 2018)
■ de contactgegevens van CLB en concrete afspraken
over de dienstverlening tussen school en CLB
○ ondersteuningsnetwerken (sinds 1 september 2017
operationeel)
■ laagdrempelig aanspreekpunt voor ouders
● welk ondersteuningsnetwerk?
● bij wie kunnen ouders terecht?
○ Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs (punt 8)
■ een ‘getuigschrift bereikte doelen’ voor wie geen
getuigschrift behaald
○ maximumfactuur

■ scherpe maximumfactuur
● kleuteronderwijs: € 45 per jaar.
● lager onderwijs: € 85 per leerjaar.
■ meerdaagse uitstappen.
● € 435 per kind (volledige loopbaan, maar geen
kleuter)

NASCHOLINGEN 2018-2019
Wie?

Wat?

Wanneer?
15/5/19

Carine

‘Under pressure - Sterker
staan onder druk’ (KSO)

13.30-16.00

Vanhoutte

‘Dag van de kleuter’

12/9/18

(Eekhoutacademy)

13.30-16.00

Lore

‘Dag van de kleuter’

12/9/18

Borms

(Eekhoutacademy)

13.30-16.00

‘Gemachtigd opzichter’
(KSO)

3/10/18
13.30-16.00

Lisa

‘Dag van de kleuter’

12/9/18

Marreel

(Eekhoutacademy)

13.30-16.00

‘Gehoorproblemen’

20/9/2018
9.00 - 15.30

Elien

‘Dag van de kleuter’

12/9/18

Scheerens

(Eekhoutacademy)

13.30-16.00

‘Dag van de kleuter’

12/9/18

Elke

(Eekhoutacademy)

13.30-16.00

De Doncker

‘Zill: van focus tot
onderwijsarrangement’

22/1, 4/12 en
13/12, van
13.00-16.00

Myriam

‘Dag van de kleuter’

12/9/18

Vervenne

(Eekhoutacademy)

13.30-16.00
15/5/19

Delphine

‘Under pressure - Sterker
staan onder druk’ (KSO)

Delaere

‘De praktijk van Zill’
(bezoek school Zuienkerke)

13.30-16.00
op wachtlijst

Karen

‘Dag van de kleuter’

12/9/18

Vanveerdeghem

(Eekhoutacademy)

13.30-106.00

Inge

‘Moet er dan geen straf
volgen?!’ (KSO)

10/10/18

Vanoverschelde

13.30-16.00

Waar?
De Ster
Kulak - Kortrijk
Kulak - Kortrijk
HRP
Kulak - Kortrijk
Spermalie Brugge
Kulak - Kortrijk
Kulak - Kortrijk
Kath.ond.vl.
Kulak - Kortrijk
De Ster
Zuienkerke
Kulak - Kortrijk
VTI

Elias
Vanhee
Rita

‘De praktijk van Zill’

Verstraete

(bezoek school Zuienkerke)

Lieselot

‘De praktijk van Zill’

op wachtlijst

Zuienkerke

op wachtlijst

Zuienkerke

Vandermeersch

(bezoek school Zuienkerke)

Thomas
Devolder

‘Zill: van focus tot
onderwijsarrangement’

Elke

‘De praktijk van Zill’

Vermeersch

(bezoek school Zuienkerke)

Lies
Vandendriessche
Nadine
Bouvry

Liesbeth
Van Daele

22/1, 4/12 en
13/12, van
13.00-16.00

Kath.ond.vl.

op wachtlijst

Zuienkerke

6/11/2018

H. Familie

dinsdag 27/11/18

vbs de Gulleboom

9.00-12.00

Gullegem

13.00-16.00

(Eekhoutcentrum)

Jaarlijkse navorming EHBO
Vele kneepjes van Google
drive (en suite)
‘Dag van de kleuter’

12/9/18

(Eekhoutacademy)

13.30-16.00
20/9/2018

‘Gehoorproblemen’

9.00 - 15.30
27/9/18

‘Leer ze (liever) lezen!’
Stefaan
Debouver

9.00 - 15.35

Kulak - Kortrijk
Spermalie Brugge
Univ A’pen

SOK congres Onderwijskwaliteit

7/12/18

Affligem

‘Zill: van focus tot
onderwijsarrangement’

22/1, 4/12 en
13/12, van
13.00-16.00

Kath.ond.vl.

PRIORITEITENPLAN 2018-2019
(opgemaakt door kernteam)
prioriteiten:
● nieuw leerplan ZILL
● referentiekader OK
● pedagogische studiedag vrijdag 28/09/2018

referentiekader
onderwijskwaliteit (OK)

We werken verder aan de pedagogische studiedag van
vorig schooljaar (quiz):
● herhaling (PPT)
● Aan welke kwaliteitsverwachting voldoen we
reeds?
● Aan welke kwaliteitsverwachting schenken we
best nog wat extra aandacht?

● personeelsvergadering donderdag 18/10/2018
ZILL
(We schetsen steeds het
totale beeld van ZILL en

● krachtlijn 1: de eerste drie opdrachten van het
OKB (opdrachten voor het katholiek
basisonderwijs → inhoudstafel SV)

tonen aan waar de
inhoud die aan bod komt,
er een plaats in heeft.)

○ schooleigen christelijke identiteit
○ geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
○ stimulerend opvoedingsklimaat en
doeltreffende didactische aanpak
■ uitprint vanop site
● kader: alle ontwikkelvelden met hun
leeruitkomst

● personeelsvergadering dinsdag 20/11/2018
personeelsvergadering
voor alle leerkrachten
van onze
scholengemeenschap
‘PoelbergOmmeland’

● bezoek van Kris Van den Branden
○ auteur van ‘Onderwijs voor de 21ste eeuw’
○ pleiter voor ZILL

● kernteam donderdag 22/11/2018
ZILL

● van focus naar onderwijsarrangement

● kernteam dinsdag 4/12/2018
ZILL

● van focus naar onderwijsarrangement

● personeelsvergadering donderdag 6/12/2018

ZILL

● krachtlijn 1: de laatste twee opdrachten van het
OKB (opdrachten voor het katholiek
basisonderwijs → inhoudstafel SV)
○ ontplooiing van elk kind vanuit brede zorg
○ school als gemeenschap en organisatie
■ uitprint vanop site
en de dynamiek van de katholieke dialoogschool
● kader: cultuurgebonden ontwikkelthema’s met
hun leeruitkomst

● kernteam donderdag 13/12/2018
ZILL

● van focus naar onderwijsarrangement

● personeelsvergadering maandag 21/01/2019
personeelsvergadering
voor alle leerkrachten
van scholengemeenschap
‘PoelbergOmmeland’

● nieuwjaarsreceptie

● pedagogische studiedag woensdag 6/2/2019

referentiekader
onderwijskwaliteit (OK)

We werken verder aan de pedagogische studiedag van
vorig schooljaar (quiz):
● herhaling (PPT)
● Hoe voldoen we aan elke kwaliteitsverwachting?
● Wat vinden we erover in ons schoolvademecum?

● personeelsvergadering dinsdag 19/2/2019

ZILL

● krachtlijn 3: de school is eigenaar van het
leerplan
● kader: persoonsgebonden ontwikkelthema’s met
hun leeruitkomst

● personeelsvergadering donderdag 21/03/2019

ZILL

● krachtlijn 2: harmonische ontwikkeling van elke
leerling
○ Wat is nu precies ‘een focus’?
● kader: ontwikkelvelden en -thema’s (herhaling)

● personeelsvergadering dinsdag 30/4/2019

ZILL

● krachtlijn 4: streven naar kwaliteitsvol
onderwijs
○ linken met het referentiekader
onderwijskwaliteit (OK)

● personeelsvergadering donderdag 16/5/2019
ZILL

● krachtlijn 5: ZILL ligitimeert basisonderwijs
● kader: doelen van ontwikkelveld ‘ontwikkeling
van de oriëntatie op de wereld’

● personeelsvergadering dinsdag 11/06/2019
ZILL

● algemene herhaling
&
● evaluatie van het schooljaar

EXTRA-MUROSACTIVITEITEN 2018-2019
wanneer?

wat?

wie?

waar?

16 oktober 2018

uitstap naar het
bos

kleuters

Provinciaal Domein
‘t Veld, Meulebeke

28 januari
tot 1 februari 2019

sportklas

L5AB

De Ponte, Tielt

4 februari
tot 8 februari 2019

sportklas

L6

De Ponte, Tielt

7 mei 2019

schoolreis

L56

Bellewaerde, Ieper

27 mei
tot 29 mei 2019

plattelandsklassen

L34

‘t Bakkershof,
Makkegem
(Merelbeke)

18 juni 2019

schoolreis

kleuters

nog te bepalen

19 juni
tot 21 juni 2019

zeeklassen

L12

Flipper, De Panne

(daarnaast nog heel wat educatieve uitstappen)

SCHOOLBEVOLKING 2018-2019
03.09.2018

kleuterafdeling
P:
K1:
K2:
K3:

2
19
30
27

lagere afdeling

PK1A

11

PK1B

10

K23A

19

K23B

18

K23C

19

L1

25

L2

20

L3

22

L4

22

L5A

16

77

218

141

L5B

15

L6

21

+ Maria Serena BALOGHOVA (PK1A)
- Yasmine ZID (K23B)
1
1
2
3
1
2
3
1
1

05.11.18
07.01.19

1
2
1

01.09.19

01.02.19
11.03.19
23.04.19

04.11.19

Xander VANDEPUT (P)
Olivia CLAEYS (P)
Thyben WULLAERT (P)
Ilara DUYCK (P)
Amedee HERMAN (P)
Fran LATRUWE (P)
Noor LATRUWE (P)
Victor CAPOEN (P)
Mia PUYPE (P)

30.03.16
28.05.16
08.06.16
24.05.16
12.07.16
07.08.16
07.08.16
15.08.16
16.10.16

Leon DE VLIEGER (K1)
Lena BOONE (K1)
Bess NACHTERGAELE (P)

06.12.16
14.12.16
03.04.17

