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1. Opvolging en goedkeuring verslag 23 februari 201
2. Opvolging schoolreglement ( wijzigingen / nieuwe elementen)
Er zijn een aantal wijzigingen in het schoolreglement 2016-2017. Deze werden ter advies
voorgelegd aan de schoolraad. Het volledige schoolreglement is te raadplegen op de
schoolwebsite: www.driessporng.be .
De belangrijkste besproken items zijn hier onder vermeld.
- Inschrijvingen ten vroegste het schooljaar voordat je kind op school zal starten. Dit
gebeurt met voorrangsperiodes. De data werden aangepast.
- Voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt moet de school een
taalscreening uitvoeren. Anderstalige nieuwkomers krijgen een aangepast taaltraject.
- De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0€ en voor een kind uit
de lagere school 420€ voor de volledige duur van het lager onderwijs.
- Privacy:
o Overdracht van gegevens. De ouders kunnen op verzoek de gegevens inzien en
zich tegen de overdracht verzetten voor zover de regelgeving de overdracht niet
verplicht stelt.
o Verwerken van persoonsgegevensouders hebben het recht te weten welke
gegevens de school verwerkt en deze gegevens te laten verbeteren als ze fout
zijn of te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
o Foto’s in het kader van de schoolactiviteiten kunnen op de website, schoolkrant,
… komen. Als ouders bezwaar hebben kunnen ze dit uiten en dit bezwaar zal
gerespecteerd worden.
o Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij leerlingengegevens,
verzameld door de school, over hun kind.
- Ouderlijk gezag:

o

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij en heeft een neutrale
houding tegenover beide ouders
o De school maakt met beide ouders afspraken inzake informatiedoorstroming.
- Revalidatie / logopedie
o Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te
laten volgen tijdens de lesuren. Hiervoor moet de school over een dossier
beschikken om een beslissing te kunnen nemen. Dit dossier omvat een verklaring
van de ouders, een medisch attest en advies van het CLB.
3. Opvolging evolutie leerlingenaantal en lestijdenpakket.
GST KLEUTER van 119 naar 120 kls.
LAGER van 244 naar 251 kinderen
Dit zijn een 8 kinderen meer.
KS Daar hebben we een daling van 19 kleuter naar 17.
Er is een totale winst van 6 lln.
Personeel : zie bijlage
4. Informatie inzake de speelplaats renovatie, schilderwerken en voetpadontsluiting
De speelplaatsinnovatie is volledig afgewerkt, de schilderwerken buiten en binnen zijn zo
goed als afgerond evenals de gevelverfraaiing. De voetpadontsluiting zal afgewerkt zijn tegen
de start van het schooljaar. Zowel de directeur als betrokken leerkrachten hebben hard
gewerkt tijdens de vakantie om dit alles gerealiseerd te krijgen. Daarop wordt een glaasje
gedronken nadat de schoolraad rondgeleid werd om al deze realisaties met eigen ogen te
bewonderen.
Op maandag 29 augustus zijn ouders en sympathisanten en beleidsmensen uitgenodigd om
op een feestelijke wijze de school te ontsluiten voor het nieuwe schooljaar.
Er zijn nog afspraken met de school voor bijzonder secundair onderwijs om de binnen
schilderwerken verder af te werken.
5. Pedagogische thema’s schooljaar 2016-2017.
 Studiedagen:
- Gezamenlijke studiedag basisonderwijs - buitengewoon onderwijs op
woensdagvoormiddag 16 november.
- Studiedag godsdienst rond de katholieke dialoogschool samen met St Hendrik op
woensdag voormiddag 15 maart.
 Schoolinterne vergaderingen:
- Visieontwikkeling, besluitvorming en communicatie aangaan inzake het al
dan niet mengen van klasgroepen naar een volgend jaar toe.
 Opfrissen prioriteit rond muzische
- Voorstellingen voor de hele school (extern) op dinsdag 7 maart met externe
begeleiding.
- Crea-dag voor de hele school (intern) op dinsdag 14 maart.
 Implementatie PestActiePlan
6. Planning vergaderingen : donderdag 16 februari 2017
dinsdag 22 augustus 2017
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