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Annick Havelaerts, Ilse Rymen, Wendy Geysen, Hugo Verbist, Viki Veris, Marc Van Hoof, Chris Van
Leemputte, Evie Maes , Lea Wagemans , Tine Minnen , Christel Verlinden
Verontschuldigd : Marc – Tine

1. Verwelkoming
Uitwuiven Marc Van Hoof – verontschuldigd – Christel gaat langs bij Marc
Welkom aan de nieuwe leden : Annick – Viki
Tine Minnen a.i. Evie Maes
2. Goedkeuring van het vorige verslag
Er zijn geen opmerkingen
3. Informatie vanuit de school:









Opvolging leden schoolraad
Voor volgend schooljaar
Wendy vervangt Marc vanuit de geleding lokale gemeenschap
Tine vervangt Evie vanuit de geleding leerkrachten
Annick vervangt Claudia vanuit de geleding ouders
Viki vervangt Wendy vanuit de geleding ouders
Indexering maximumfactuur: vanaf volgend schooljaar 2016-2017
KS 45 euro
LS 85 euro
Minder scherpe maximumfactuur 420 euro -> verspreid over 3 schooljaren ifv
sportklassen
Populatie: op dit ogenblik
KS 105 teldatum 1/2/16 : 99
LS 118 teldatum 1/2/16: 118
Totaal 223
Prognose 1 september 2016 – 134 LS – 85 KS = 219 totaal
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Katrijn werkt 4/5 -> AL
Katrien
Karen werkt 4/5 -> AL
Noor -> AL in de NM
Zorg ifv 5j
Vicky
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Nancy
? Evelien na Pasen
Evelien a.i. Pascaline
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Vicky
Chris VL
Ellen Van Tendeloo

4. Toelichting bij de pedagogische praktijk


Prioriteit: WO – een STEMMIG schooljaar
STEM in de basisschool ( Science Technology Engineering Mathemathics )
 Verdieping op techniek / wetenschappen
 WO nieuwe methode implementeren
 WO evalueren – rapporteren
 Tegemoet komen aan de vernieuwing in het onderwijs
Deze doelen blijven bestaan binnen het nieuwe leerplanconcept
 Wat is het leerplanconcept?

Nieuw leerplanconcept : ‘zin in leren, zin in leven’
Duiden van het eigenaarschap

Wie zijn we – waarvoor staan we?
Bevraging leerkrachten adhv beleidsvoerend vermogen – gekoppeld aan F gesprek
Bespreken met het team – actie punten wat borgen / verbeteren?
Bevraging ouders
Bevraging lln
Nascholingsplan wordt opgesteld ifv eigen ontwikkelingsplan en ifv de prioriteit WO
Stage kinderverzorging en studenten Thomas More Turnhout en Vorselaar, gedurende het
jaar maar ook bij de sportklassen
Ped studiedag SG : Godsdienst LS IRL interreligieuze dialoog – katholieke dialoogschool
KS : werken met het componentenschema
Ped studiedag : WO input rond evalueren – rapporteren WO
ZILL – kader verkennen
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kleuterschool

Godsdienst : nieuwe methode “ Sterretjes aan de
hemel “ implementeren

Lagere school

Nieuwe methode WO implementeren
3de leerjaar zet de nieuwe schrijfmethode verder
AVI vernieuwde leesmethode in 3LO
Digitaliseren zorgsysteem : Questi -> stap 3
voorbereiden van zorggesprekken – oudercontacten
Implementatie van het M decreet binnen de zorgvisie
Verdiepen technieklessen
ZILL kader verkennen

zorg

basisschool

5. Toelichting schoolbestuur














DLBO 50+ 55+ kan nog ingestapt worden tot 31/8
In de LS zullen Nicole en Mariette hier gebruik van maken
In de KS zullen Katrijn ( med bijstand ) en Karen hier gebruik van maken
Wijzigingen DLBO vanaf 2/9
Thematische verlofstelsels kunnen nog : ouderschapsverlof , medische
bijstand , palliatief verlof
M- decreet :
Inschrijvingsdocumenten werden aangepast – bevraging ouders
afstemmen ifv noden van het kind
Inschrijven onder bep voorwaarden
Preventie : blusoefeningen – GID gemeenschappelijke interne dienst
Iedere preventieverantwoordelijke zal zich “ specialiseren “ in een bep
onderdeel van preventie
Geen vaste RPA maar GID aanspreken
Aanpassingen schoolbrochure zie bijlage , er is nog 1 ped studiedag te
plannen voor het 3de trimester naar alle waarschijnlijkheid zal dit over
brandblusoefeningen gaan
Planning volgend schooljaar zie bijlage

6. Varia
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Nieuwe data afspreken 27/9/16
7/2/17
13/6/17
Kan de infoavond van de kleuterschool gekoppeld worden aan die van de LS?
We bespreken dit met het team
Er zijn nog steeds ouders die gebruik maken van de parking van het personeel
– dit zorgt voor gevaarlijke toestanden voor de voetgangers
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Is het een idee om er een “rolbare poort “ te plaatsen? Elke zou die dan
kunnen sluiten als ze toekomt om de voor –na - bewaking te doen.
Hugo feliciteert de oudervereniging en de school voor alle genomen
initiatieven
Hebben de leerkrachten – kinderen last van de verbouwingen in de KS?
Dit is telkens overlegd met het team – de keuze van alternatieve klaslokalen is
in samenspraak gebeurt. Verhuizen is geen evidentie maar we weten waarom
dit nu moest gebeuren.
Volgende fase is de verwarming om aansluitend in een volgend kalenderjaar
de voorzijde te renoveren.

Handtekening voorzitter

handtekening secretaris

Hugo Verbist

Chris Van Leemputte
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