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Aanwezigen:
Wendy Geysen, Hugo Verbist, Lea Wagemans , Chris Van Leemputte, Evie Maes a.i. Tine Minnen ,
Christel Verlinden, Ilse Rymen, Viki Veris , Annick Havelaerts
Verontschuldigd /

1. Verwelkoming
Welkom aan de nieuwe leden – dank voor hun engagement
2. Goedkeuring van het vorige verslag
De leden van de schoolraad keuren het verslag goed.
3. Informatie vanuit de school:









Vergadering SR

Jaarthema: “ Wat als.. ” gekoppeld aan de actualiteit en de vernieuwing
binnen WO
WO bestaat uit 2 delen nu :
1) Mens en maatschappij
2) Wetenschap en techniek
Secundaire scholen zetten in op STEM vakken , basisschool dient kinderen
hier op voor te bereiden
Jaarkalender in bijlage
maximumfactuur:
KS 45 euro
LS 85 euro
sportklassen : 420 euro verspreid over 3 schooljaren
middagtoezicht : LS Ann en Bruno – KS Marijana en afwisselend Elke en
Marijke
Populatie: KS 84 teldatum 1/2/16 : 96
LS 135 teldatum 1/2/16: 127
Totaal 219
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1KO ( 2,5 jarigen )
2KO ( 3-jarigen )

7
27

3KO ( 4-jarigen )
4KO ( 5-jarigen )

23
27

bewegingsopv
Kinderverzorgster
1A
1B

10 lestijden
9/36
14
14 ( 20/ 24ste )

2
3
4
5
6

27
17
26
19
18

LO
zorgco
zorgjuf

12 lestijden
18/36
24/24 tot Pasen dan
20/24
4/36

ICT

Katrijn ( Tine 1/5)
Katrien ( Tine / Marijke
VM )
Karen ( Tine 1/5 )
Noor ( Tine NM – Chris
zorg – Marijke NM )
Vicky
Marijke
Nancy
Dana a.i. Evelien tot
Pasen
Pascaline
Nicole
Cris
Mariette
Joke
Vicky
Chris VL
Ellen Van Tendeloo
Jurgen Peeters

 Versnelling, zittenblijvers : overzicht in bijlage spreiding per geboortejaar
 Update van de schoolbrochure werd in juni besproken – wat is er nieuw
sedert 1/9/16
 Uitreiken van het getuigschrift A stroom of B stroom
 Afwezigheden : wanneer leerplichtige kdn 5 halve dagen afwezig zijn zonder
een gewettigd attest = problematische afwezigheid
CLB start een begeleidingsdossier op
 Vanaf 1/9/16 is een interne beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting niet
langer verplicht
 Uitbreiding digitaal bord 5LO en 3LO per 1/1/17
 Leren leren, de oudervereniging en de school werken samen om leren leren
aan te bieden buiten de schooluren.
We stellen vast dat er weinig reactie komt – er dienen 10 inschrijvingen te zijn
om dit te kunnen laten doorgaan. We wachten tot vrijdag 30/9/16 om een
eindbeslissing te nemen want bij het opmaken van dit verslag zijn er net nog
twee inschrijvingen binnen gekomen.


Vergadering SR

De school werkt reeds enkele jaren samen met de sociale dienst rond
huiswerkbegeleiding. Er zijn zeer fijne ervaringen en evoluties bij de kinderen en hun
huiswerkbegeleidster merkbaar. De school drukt haar warme waardering uit voor dit
vrijwillig engagement.
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4. Toelichting bij de pedagogische praktijk























Vergadering SR

Leerkrachtenbezetting: zie bijlage in de schoolbrochure
4 kleuterklassen, turnjuf voor KS en LS
Prioriteit: WO
Methode “ Open wereld “ uitgekozen en in werking genomen
Techniek in de praktijk brengen – uitwisseling 4-5-6 techniek – muvo – ICT –
lezen
Prioriteit AVI lezen
Vorig schooljaar gestart in 1 en 2 nu doorgetrokken naar 3
Leesgroepen ipv niveaulezen , het accent ligt op leesplezier en begrijpend
lezen
Leescarroussel met alternatieve werkvormen om het lezen te bevorderen
Vernieuwde AVI lezen wordt doorgetrokken tot in het 6de leerjaar
We schenken hier nu al aandacht aan
Leesgroepen op di en vr voor 1/2/3
Leeslabo’s voor 4/5/6 olv juf Joke in wisselwerking met juf Mariette die
MUVO geeft en mr Cris neemt techniek op zich
Prioriteit bodymap KS
de speelkalenders blijven behouden in de klassen
accent wordt nu meer gelegd op bewegingsklas met tijd voor screening door
leerkracht bewegingsopv
Prioriteit ZILL
zin in leren zin in leven – leerplanconcept vervangt alle bestaande
leerplannen – te hanteren vanaf 1/9/17
dit jaar verkennen – eigenaarschap inkleuren met bevraging van leerkrachten
– ouders en kinderen
Prioriteit M decreet
CLB geeft toelichting aan het team welk haar specifieke rol is binnen het M
decreet BO of GON doorverwijzingen enz.
Vernieuwing schrift
Methode Karakter wordt doorgetrokken naar het 3de leerjaar
Vernieuwing methode Godsdienst
“ Sterretjes aan de hemel “ in de KS

Pagina 3










Nascholingsplan overlopen ifv eigen ontwikkelingsplan en ifv de prioriteit zie
map navormingen
Stage KV en studenten Thomas More Turnhout en Vorselaar
Ped studiedag : Zill
Ped studiedag : Godsdienst ICL voor de LS en werken met het
componentenschema met de KS
Ped studiedag wordt nog besproken met het beleidsteam
Rond veiligheid – werken met brandblusapparaten zal er overkoepelend een
sessie worden georganiseerd voor alle scholen van Zandhoven. Per school
wordt er een afvaardiging van 3 personen uitgenodigd. Cris – Katrijn en
Christel zullen dit volgen.
Nadien leren zij dit vervolgens aan , aan de collega’s.

5. Preventie











De school voert regelmatig aangekondigde en onaangekondigde
evacuatieoefeningen uit : alarmsignaal brandevacuatie wordt aangepast conform de
huidige wetgeving
We zullen een middagevacuatie en brandtrapevacuatie inoefenen – nu we met
nieuwe collega’s en middagvader samenwerken
De busevacuatie wordt eerst met de leerkrachten herhaald en dan met de kinderen
ingeoefend.
Logboek preventie : onderhoud van de gebouwen, keuring van de verwarming,
keuring van de brandblusapparaten enz..
AGORA – digitalisering van alle gegevens voor PREVENTIE – opleiding werd gevolgd –
nu de uitvoering aanvatten
Allergenen: wanneer een school voeding verkoopt, dient men duidelijk te maken
welke allergenen er in de voeding zit.
Schoolfeest, mosselfeest, hobbynamiddag …
PREVOR wordt GID , gemeenschappelijke interne dienst
De school mag nog een asbestcontrole verwachten op alle gebouwen
26/10 komt de GID en de brandweercommandant voor een rondgang ifv
brandveiligheid

6. Verbouwingen KS




Vergadering SR

Deel 1 achterkant ramen en deuren – wanden en ze hebben een terras aan de
klassen ( Noor en Karen ) wat voor een knappe meerwaarde zorgt
Deel 2 verwarming ( nieuw kalenderjaar )
Deel 3 voorkant fase 1 met afdak
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Deel 4 voorkant fase 2

7. Varia





Nieuwe data afspreken 7/2/17
Tip: natuurwandeling in Lille , Kindernauw is een echte aanrader
Dit jaar gaan de lln van de LS naar de Lovenhoek, natuurpunt legde daar een nieuwe
“ avontuurlijk wandelpad” aan, een echt pareltje
Vragen vanuit de schoolraad :
1) wanneer zijn er in alle klassen digitale borden?
We hebben dit om verschillende redenen gefaseerd aangepakt , streefdatum is
1/1/18 om in elke klas een digitaal bord te kunnen hanteren.
Wat met het krijtbord? Het vorige krijtbord hangt in de refter – nu eens nakijken of
dit in het speelhuis kan opgehangen worden – op de speelplaats hangt er al eentje
2) de zelfreflectie bij het rapport door de kinderen wordt als moeilijk ervaren :
het zinnetje : ik voel me goed in de klas is vaak sterk afhankelijk hoe kinderen zich
voelen net voorafgaand aan het rapport – kan dit worden bekeken om dit te
wijzigen in ik vind het fijn in de klas
we bespreken dit bij een volgende PV

Handtekening voorzitter

handtekening secretaris

Hugo Verbist

Chris Van Leemputte

Vergadering SR
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