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Aanwezigen:
Claudia Kessen, Ilse Rymen, Wendy Geysen, Hugo Verbist , Marc Van Hoof, Chris Van Leemputte,
Evie Maes , Lea Wagemans , Christel Verlinden
Verontschuldigd : Ilse Rymen

1. Verwelkoming

2. Goedkeuring van het vorige verslag
Er zijn opmerkingen bij het vorige verslag
3. Informatie vanuit de school:











Vergadering SR

Samenstelling schoolraad:
Vanuit de geleding ouders: Claudia, Ilse , Wendy
Vanuit de geleding personeel: Chris, Evie, Christel
Vanuit de geleding lokale gemeenschap : Hugo, Marc , Lea
Verschuiving 2016-2017
Wendy zal Marc vervangen en zetelen in de schoolraad als lid van de lokale
gemeenschap
Vanuit de OV zal er een afvaardiging voor de geleding ouders verkozen
worden voor volgend schooljaar
Besparingen financiële middelen – 4,5 %
Aantal kleuters op dit ogenblik: 95 ( 1/2/16 + 1 = 96 : teldatum )
Wijziging subsidiëring ANK : enkele voorwaarden:
Een nieuwe ANK dwz volgde geen onderwijs in een Nederlandstalige school
Is jonger dan 5 jaar
Ingeschreven in dit schooljaar 2015-2016
Extra ondersteuning met financiële middelen per kind
maximumfactuur:
KS 40 euro
LS 80 euro
Meerdaagse uitstappen 410 euro
Populatie: op dit ogenblik
KS 96 teldatum 1/2/16 vorig schooljaar 1/2/15 : 99
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LS 127 teldatum 1/2/16 vorig schooljaar 1/2/15 : 118
Dit schooljaar totaal: 223
Vorig schooljaar totaal: 217

1KO ( 2,5 jarigen )
2KO ( 3-jarigen )
3KO ( 4-jarigen )
4KO ( 4-5 jarigen )
5KO ( 5-jarigen )
bewegingsopv
1A
1B
2
3
4
5
6
LO
zorgco
zorgjuf



18 ( + 2 op 1/2/16 )
22
16
16
22

Katrien
Evie a.i. Tine
Karen
Katrijn
Noor
Vicky
Nancy
Ellen
Evelien/ Elien
Nicole a.i. Pascaline
Cris
Mariette
Joke
Vicky
Chris VL
Elien

13
14 ( 20/24 )
19
26
20
18
18

Versnelling, zittenblijvers : overzicht in bijlage spreiding per geboortejaar
Overzicht populatie per schooljaar

1/2/
2009
Aantal 75
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1/2/
2010
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1/2/
2015
99

1/2/
2016
96

Aantal 138
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114
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4. Toelichting bij de pedagogische praktijk


Vergadering SR

Prioriteit: WO
Doelgericht werken en visie ontwikkelen rond techniek
Verkenning van het leerplan : ped studiedag
Opstarten techniekklas
Methode afwegen

Pagina 2



Methode Godsdienst : “ Sterretjes aan de hemel “ vervolg voor de LS “ Sterren
aan de hemel “ verkenningsfase



Toelichting leerplankader

Nieuw leerplankader BaO: het Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil komen tot een
breed geconsulteerd leerplankader dat de basis vormt voor toekomstgerichte
leerplanontwikkeling binnen het katholiek basisonderwijs.
Daartoe bracht het de voorbije maanden bekommernissen en nieuwe inzichten over
leerplanontwikkeling samen en tekende het een raamwerk uit voor een eenduidig en
kwaliteitsvol leerplanconcept voor de hele basisschool.
De uitgangspunten zijn:
 OKB ( opdracht katholiek basisonderwijs ) realiseren tot op leerlingniveau,
invullen wat basisvorming is,
 saneren van het huidige leerplanlandschap
 integreren van brede zorg
 realiseren van een doorlopende leerlijn van het kleuter- naar het lager
onderwijs
 verhogen van het eigenaarschap over het leerplan op school- en
leerkrachtniveau
 wetenschappelijke onderbouw voor leerplanwerk ontwikkelen
 afstemmen met buitengewoon en secundair onderwijs
 en nadenken over een multiraadpleegbaar leerplanconcept.
 Implementatie van dit nieuwe leerplankader is voorzien vanaf 1 september
2017. De voorbereiding met het team in 2016-2017
 de nieuw aangemaakte waaier van ontwikkelings-domeinen en leergebieden :
er zit duidelijk een nieuwe visie achter die een uitdaging zal betekenen voor
(kleuter)onderwijzers en heel wat professionele leraren. Verwachtingen
(minder houvast aan handleidingen, geen concreet uitgeschreven
leerplannen).
Conclusie
Er komt heel wat af op de scholen
HGW - M decreet – leerplankader

Vergadering SR
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5. Toelichting schoolbestuur


Verbouwingen KS fase 2 : vervangen ramen deel 1
Fase 1: dak

6. Varia








Nieuwe data afspreken: 14/6/2016
Aandacht schenken dat kinderen tussen de geparkeerde auto’s fietsen /
spelen op de parking
Er zijn nog steeds auto’s die parkeren op de parking terwijl deze enkel
bedoeld is voor het personeel
Op dit ogenblik zijn alle leerkrachten en directeur ingezet hetzij voor het
begeleiden van rijen of gem opzichters , we blijven hier alert voor, het blijft in
de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders natuurlijk
Er komt een verkaveling aan de Fonteinstraat met een 40-tal woningen, dat
betekent een mooie uitbreiding in Pulle met mogelijk heel wat jonge gezinnen
De stavaza omtrent de vluchtelingeninstroom werd tijdens het overleg
duidelijk.

Handtekening voorzitter

handtekening secretaris

Hugo Verbist

Chris Van Leemputte

Vergadering SR

Pagina 4

