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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (22 augustus 2017)
a. Aanvulling: een externe poetsfirma werd gecontacteerd voor het
schoonmaken van de school: toiletten dagelijks; rest wekelijks.
2. Opvolging verslag
3. Informatie:
a. projectoproep voor schoolsportinfrastructuur – informatie, stand van
zaken
i. sanitaire ruimte
ii. sportmateriaal – screens in de sportzaal: alles gesubsidieerd en
geïnstalleerd.
iii. Het dossier voorziet het gebruik van de sportzaal door externen;
momenteel afspraken met een dansschool (10,5 uur)
iv. automatisering hekkens: gesubsidieerd en afgewerkt
b. Evaluatie: reacties en evaluaties op de vernieuwing speelplaats en
turnzaal: uitsluitend positieve feedback, algemene tevredenheid.
c. Het nascholingsplan 2017-2018 werd voorgelegd waarbij op een
samenhangende wijze alle vormingsinspanningen gericht op kennis,
vaardigheden en attitudes van de leerkrachten worden samengevat. Dit
plan is in ter inzage in bijlagen.
d. Evolutie leerlingenaantallen: telling 1 februari 2018: 408 leerlingen (3
meer dan de telling van februari 2017)
e. Een eerste berekening van de omkadering voor het schooljaar 20182019 wordt voorgesteld (ter inzage in bijlage)
f. Schoolnieuws: alle klassen hebben digitale borden

4. Overleg:
a. Schoolorganisatie /werkplan 2018-2019: rapportering in voorbereiding
van volgend schooljaar. De pedagogische prioriteiten voor het
schooljaar 2017-2018 worden toegelicht met als hoofdprioriteit ‘start to
ZILL’. Daarnaast is er het TALK-project voor de 3de kleuterklas, de
implementatie van het eigen PestActiePlan (PAP) en de individuele
nascholing voor de leden uit de zorgregio werking.
5. Adviesvragen vanuit de school: als denkpiste wordt een experiment
overwogen om meer tijd te maken voor schooloverleg. Om hiervoor uren vrij te
maken moet wel wat geschoven worden.
6. Varia: voorstelling van de visietekst ‘gelijke onderwijskansen beleid’ (visietekst
in bijlage en ter inzage)
7. Volgende vergadering in augustus: 27 augustus 2018

