
 

 

 

 

VERSLAG SCHOOLRAAD 22 AUGUSTUS 2017 
Verslag schoolraad 22 augustus 2017 

Aanwezig 

- Jackie Vanobbergen 

- Frank Vandekerckhove 

- Peter Van Veen 

- Gerrit Depaepe 

- Marianne De Muynck 

- Marjolijn Waerniers 

Verontschuldigd 

- Yves Eggermont 

 

Verslag 

       - Marjolijn Waerniers 

 

1. Overlopen en opvolgen verslag vergadering ( 16 feb 2017 ) 

     * Opnieuw samenstellen schoolraad 2017 – 2021 

     Jackie Vanobbergen wil de komende 4 jaar de opdracht van voorzitter verderzetten. 

     Peter Van Veen is nieuw en afgevaardigde van de ouderraad. 

     * Het ingediende dossier projectoproep voor schoolinfrastructuur werd goedgekeurd. De werken 

        zijn bijna voltooid. – De sanitaire ruimte wordt verder afgewerkt. 

                                           - Het sportmateriaal wordt volgende week geïnstalleerd. 

                                            -Het automatiseren van de hekkens moet nog gebeuren. 

      * Verder geen opmerkingen. 

 

2. 0pvolging schoolreglement ( wijzigingen / nieuwe elementen )   zie bijlage 

     * De toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar zijn strenger geworden. 

     * De minder scherpe maximumfactuur voor de kleuterschool bedraagt 45€ en voor de lagere 

        school 85€. 

        De bos- en zeeklas mogen niet meer dan 425€ bedragen. 

     * Het CLB gaat van start met een vernieuwde werking. Voor elke problematiek wordt  een     

        gespecialiseerde persoon ingeschakeld. 

 

3. Opvolging evolutie leerlingenaantal en lestijdenpakket        zie bijlage 

    De wijkafdeling kan nu starten met 20 kinderen, wat een goede zaak is. 

 

4. Informatie 

    * Personeelsplaatsing BS Driessprong zie bijlage 
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        - onderhoudspersoneel : Mevr. Ethel is met pensioen gegaan. Hartelijk dank voor haar 

gewaardeerd werk voor de shcool. Een externe poetsfirma neemt nu over. Wekelijkse poetsbeurten 

met dagelijkse poetsbeurt van de toiletten.  

        - klusjes op onze school worden vaak zelf gedaan. 

    * Renovatiewerken ( zie hoger ) 

 

5. schoolprioriteiten en behoeften / lesmethoden     zie bijlage 

     * Start to ZILL ( Zin in leven, zin in leren )  

         Vanaf september 2020 zou de school hiermee van start gaan. 

     * Geïndividualiseerde functiebeschrijvingen  - Wie houdt zich extra bezig met? 

     * Verkenning nieuw referentiekader onderwijskwaliteit ( ROK ) 

        Bij deze doorlichting gaat men vooral processen na in de school. Dit is volledig kindgericht. De  

        doorlichting gaat om de 6 jaar door. 

 

6. Experimenten en projecten : extramuros en parascolaire activiteiten. / 

 

7. Communicatie 

     Men werkt volop aan een nieuwe website van de school. 

     In juni vorig schooljaar startte de school met een besloten face-book-pagina. Nu zijn er reeds meer  

     dan 500 volgers. 

 

8. Planning vergaderingen schoolraad 2017 – 2018 

    - 20 februari 2018 om 20u – verplaatst naar 27 februari 2018 

   - 21 augustus 2018 om 20u 

 

9. Varia  / 

 

 


