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

1. Verwelkoming
Welkom aan alle leden.
Stefaan Cornilly stelt zijn mandaat ter beschikking. Zijn professioneel leven laat
weinig ruimte toe om deel te blijven uitmaken van de schoolraad.
Wij danken Stefaan voor zijn engagement voor de school als actief lid binnen de
oudervereniging en aansluitend de schoolraad.
De school gaat op zoek naar een kandidaat opvolger voor de schoolraad.
Wendy is verontschuldigd wegens ziekte.
De school betuigt haar medeleven bij het verlies van de vader van Hugo. Wij wensen
Hugo en zijn familie alle sterkte toe.
2. Goedkeuring van het vorige verslag
De leden van de schoolraad keuren het verslag goed.
3. Informatie vanuit de school:





Vergadering SR

Jaarthema: “ Technopullis ” met een knipoog naar Technopolis -> link met
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
maximumfactuur:
KS 45 euro
LS 85 euro
sportklassen : 410 euro verspreid over 3 schooljaren
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Populatie: KS 83 teldatum 1/2/15 : 99
LS 128 teldatum 1/2/15: 118
Totaal 211

1KO ( 2,5 jarigen )
2KO ( 3-jarigen )
3KO ( 4-jarigen )
4KO ( 4-5 jarigen )
5KO ( 5-jarigen )
bewegingsopv
Kinderverzorgster
1A
1B
2
3
4
5
6

8
20
16
16
22 +1
10 lestijden
9/36
13 + 1 vanaf 19-9
14 ( 20/ 24ste )
18
26
20
18
18

Katrien
Evie – Tine
Karen
Katrijn
Noor
Vicky
Marijke
Nancy
Ellen
Evelien
Nicole
Cris
Mariette
Joke

LO
zorgco
zorgjuf
ICT

12 lestijden
18/36
12/24
4/36

Vicky
Chris VL
Elien Noyens
Jurgen Peeters

 Versnelling, zittenblijvers : overzicht in bijlage spreiding per geboortejaar
 Communicatie via mail – brief
 Update van de schoolbrochure werd in juni besproken
 Uitreiken van het getuigschrift
Iedere leerling die de leerplandoelen die gelinkt zijn aan de eindtermen
behaalt zijn getuigschrift. We werken in het gemeenschappelijk curriculum.
Wanneer we leerstof afbakenen en loskoppelen van de gerelateerde
eindtermen zal de lln een document van de behaalde competenties
verkrijgen.
De klassenraad beslist over het uitreiken van een getuigschrift.
We doen dit telkens in overleg met ouders. Zij zijn op de hoogte van de
afbakening en geven hiervoor hun schriftelijk akkoord.
Ouders kunnen alsnog tegen de beslissing van de klassenraad beroep
aantekenen. ( zie schoolbrochure )
 In de twee klassen van het 1ste leerjaar zijn er digitale borden geplaatst ,
januari 2016 volgt het 2de leerjaar

Vergadering SR
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4. Toelichting bij de pedagogische praktijk























Leerkrachtenbezetting: zie bijlage in de schoolbrochure
5 kleuterklassen, turnjuf voor KS en LS
Prioriteit: WO
Visie rond techniek vastleggen
Techniek in de praktijk brengen
Doelgericht werken -> leerplan WO
Prioriteit AVI lezen
Vorig schooljaar professionalisering leerkrachten, nu in praktijk brengen voor
1 en 2 , vervolgens het 3de enz..
Leesgroepen ipv niveaulezen , het accent ligt op leesplezier en begrijpend
lezen .
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
Technieklessen worden in 1/2/3 gegeven door juf Elien
Prioriteit bodymap KS
de speelkalenders blijven behouden in interactie met de ouders
accent wordt nu meer gelegd op speelplaatspelen
Nascholingsplan overlopen ifv eigen ontwikkelingsplan en ifv de prioriteit
Stage KV en studenten Thomas More Turnhout en Vorselaar
Ped studiedag SG communicatie met Frederik Imbo deel 2
Ped studiedag : techniek -> input rond praktijk
Ped studiedag: techniek: doedag

5. Preventie




De school voert regelmatig aangekondigde en onaangekondigde
evacuatieoefeningen uit
Logboek preventie : onderhoud van de gebouwen, keuring van de verwarming,
keuring van de brandblusapparaten enz..
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

Vergadering SR
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6. Zorg – M decreet







Vorig schooljaar introductie van het M decreet door de competentiebegeleiding aan
het team
Met het zorgteam werd de zorgvisie gekoppeld aan het M decreet
Zie zorgboom
Dit schooljaar: voorstelling aan het team, terminologie trainen, voorbereiden van
inschrijvingen
Bevraging van noden uit het team -> UDL -> pv maart -> competentiebegeleiding
geeft toelichting
Vernieuwde zorgvisie komt op de website

7. Varia



Nieuwe data afspreken
26 januari 2016
De school engageert zich in samenwerking met ziekenzorg om kerststukjes te maken
en rond te dragen naar de zieken thuis.
Het voorstel is om dit op 17-12-15 te doen.
Het 4de leerjaar zal deze taak dit jaar op zich nemen.

Handtekening voorzitter

handtekening secretaris

Hugo Verbist

Chris Van Leemputte
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