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1. Goedkeuring vorig verslag:
Verslag wordt goedgekeurd:
- Frank had zichzelf op vorig verslag vergeten noteren als aanwezig.
- I.v.m. de problematiek van de refter: Er is een stijgende tendens dat ouders hun
kdn. op school laten eten; elke dag ongeveer 220 volle maaltijden. Op het
voorstel van de plooitafels kan niet worden ingegaan. Om het hongergevoel van
de kleuters te beperken werd het gezond tussendoortje tijdens de voorbije
maanden NA de speeltijd opgegeten.
- Ouderraad zoekt nieuwe vertegenwoordiger voor de schoolraad ter vervanging
van mevr. Marleen Pot.
2. Opvolging schoolreglement: zie bijlage.
3. Opvolging: evolutie leerlingenaantal en lestijdenpakket:
Aantal kleuters op 01/09/2014: 108 GS + 26 KS
Aantal lln lagere school op 01/09/2014: 234
Naar de toekomst maken we ons zorgen over de afdeling Kortrijksesteenweg. (op
1 september 26 kleuters i.p.v. 36 vorig schooljaar) Grootste oorzaak is dat ouders
bij de eerste inschrijving van hun kleuter een school kiezen (Sint-Hendrik of
Driessprong) om zeker te zijn van de inschrijving lagere school. Er is nl. een
inschrijvingsstop in de school Sint-Hendrik. Verder zijn er tal van andere scholen
in de buurt: gemeenschapsonderwijs, Machelen, Marolle Kruishoutem.
Lestijdenpakket:: Effectief toegekend lestijdenpakket klopt met de prognose.
Kortrijksesteenweg: 2 kleuterklassen.
Gaversesteenweg: 6 kleuterklassen en 12 klassen in de lagere school.
4. Informatie:
Opvolging renovatiewerken: Op 27 augustus 2014 bekijkt Eddy samen met de
preventieadviseur en de elektricien welke verlichting en verwarming er wordt
voorgesteld.
Eddy nam ook contact op met een leerkracht van het VBLO Machelen om een
project op te starten in onze school voor het schilderen van de kleutergang. Enkel
de verf, materiaal en onkosten moeten betaald worden. (raming: ongeveer 5500

euro) De werken lopen over twee schooljaren. De kleuren worden geadviseerd
door een deskundige.

5. Schoolprioriteiten.
Dankzij de ouderraad en eigen middelen, investeren we dit jaar in de digitale
wereld: - tablets voor de leerlingen / leerkrachten (worden gebruikt als mini pc
voor de lln.)
- 8 tweedhands laptops
- aanpassing routers
- 2 digitale borden. (6de leerjaar A en B)
6. Prioriteiten volgend schooljaar:
- Leerkrachten volgen nascholing i.v.m. sociale vaardigheden. School was reeds
lang op zoek naar een goede methode maar er werd nog nooit een methode
aangekocht waar alle leerkrachten konden achterstaan.
Nu kozen we voor een nascholing + trainingssessie (o.l.v. Thomas More –
Antwerpen):
- Lagere school: TOP-spel
- Kleuterschool: Het gat in de haag
De school heeft daarop ingeschreven en we zijn geselecteerd. Lkr. worden
daarin opgeleid tijdens de conferentie en aparte opleidingsdagen.
- De school neemt ook deel aan een onderzoek van de UNIEF Gent (studenten van
de faculteit psychologie) i.v.m. het welbevinden van kinderen: GENERATIE 20/20.
De stad Deinze ondersteunt dit project.
Vanaf het 3de leerjaar tot en met het 6de leerjaar vullen de kinderen een vragenlijst
in. Kinderen die laag scoren worden geselecteerd en met die kinderen wordt er (in
samenspraak met de ouders) verder gewerkt.
Ook de school wordt van de resultaten van onze leerlingen op de hoogte
gebracht. (goede zelfevaluatie voor onze school)
Verdere uitleg zie bijlage.
7. Communicatie:
- We betreuren het gebrek aan communicatie van de stad Deinze naar de school
toe i.v.m. de werken op de Gaversesteenweg. Eddy hoopt op meer info, zodat de
ouders voor 1 september via de nieuwsbrief op de hoogte kunnen worden
gesteld.
8. Planning vergaderingen schoolraad 2014-2015.
- dinsdag 24 februari 2015
- dinsdag 25 augustus 2015

Verslag
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