Verslag schoolraad woensdag 12 - 06 - 2019
Aanwezig: Peter, Edwine, Kathleen, Claudine, Bea, Kristof, Pieter, Marleen, Annelies, Geert

1. Goedkeuring vorig verslag
-

Afdak: werkzaamheden aan het dak worden eerstdaags afgerond en daarna kunnen
de werken aan het afdak beginnen.
Familie Ieper: Maximum in het 1e leerjaar bereikt + inschrijving kleuter (broer)
Verslag vorige vergadering: goedgekeurd

2. Lestijdenpakket 2019 -2020
- Invulling leerkrachten: in orde.
- Na bespreking met schoolbestuur is er besloten om 6 uur van de werkingsmiddelen
op te splitsen in een halftijdse ondersteuning.
- Aantal aanvangsuren 3/24 : om startende leerkrachten te begeleiden en op te
volgen. Een persoon met de nodige ervaring van de school om deze lk te begeleiden.
Kleuter
145 Lestijden → verdeling 5 klassen.
2 →peuter/ kleuterklassen
3 → 2e/3e kleuterklassen
Juf Sylvie: 24/24
Juf Leen: 20/24
4/24 → persoon die minder uren op huidige school heeft. → Eline Robbens (Zwangerschap/
out tot eind maart) Juf Margaux neemt de plaats in van Eline Robbens tot einde
zwangerschapsverlof.
Juf Marleen: 24/24
Juf Lesley: 24/24
Juf Charlotte: 14/24
2e persoon uit scholengemeenschap Kim C.
-

Alle kleuterklassen hebben 2 uur turnen in de week

•
•

Kinderverzorgster: 9 uur
3 uur: juf Lucia
6 uur: juf Noémie

Lager
258 Lestijden → verdeling 8 klassen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1e lj juf Naomi + halftijdse ondersteuning juf Ilse
2e lj Juf Lieve 21/24 + (3/24 juf Prisca)
2e lj meester Tim
3e lj juf Sophie + halftijdse ondersteuning juf Ilse
4e lj juf Veerle + halftijdse ondersteuning juf Noémi
5e lj meester Geert + halftijdse ondersteuning juf Fleur
6e lj juf Kimberly (Geen vervanging gevonden tot aan de herfstvakantie.)
6e lj juf Tilly
Juf Gretel: lichamelijke opvoeding:
24/24: directie
3/24: aanvangsbegeleiding
Zedenleer: schooljaar 2019 -2020 juf Elf neemt verlofstelsel op → 12/24 in Zingem is er
een leerkracht die nog niet voltijds werkt en graag voltijds wil werken maar 4 extra nodig
heeft. Nadeel? 2 leerkrachten om zedenleer te geven.
Juf Prisca: Ict + zorg + 3 uren 2e lj.
Juf Fleur: Adminstratie 7/24, Ict 1/24, zorg 1/24
Karline 23/30

Weetjes
- Op vrijdag 30 augustus openklasdag
• 18u00 kleuter
• 19u00 lager
-

Geen extra lokalen nodig.

3. Navorming 2019 -2020
2 studiedagen:
- Rots en water: project over anti-pestplan → doel om ‘rots en water’ school te
worden.
- STEM (halve dag): in beraad
Aansporing naar alle leerkrachten om een individuele studiedag te volgen.
4. Schoolreglement
- Aantal gegevens missen nog om het schoolreglement compleet te maken.
- Juiste reglement staat nog niet op de website.
- Kostprijs middagmalen moet nog aangepast worden.
- Samen zitten met Zingem zodat de kostprijzen gelijk zijn qua opvang, remgeld, ….
Voor 16 september zeker nog eens vergaderen!

5. Dossier leerlingenbegeleiding
Nieuwe term die al jaren bestaat. Vroeger hadden we een zorgbeleidsplan, met ook het
zorgcontinuüm. Met het decreet leerlingenbegeleiding veranderd de naam. Zal voor een
deel in het nieuw schoolreglement terecht komen → visie over de leerlingenbegeleiding en
zorg op school. Alle 4 de punten hebben we opgesplitst op school/leerkracht en
leerlingenniveau en dit op de 3 fases van de piramide. (Onderwijsloopbaan, leren en
studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.)
Verdere info zie ‘Leerlingenbegeleiding de “weide” wereld.
Fase 0: Brede basiszorg. Moet voor iedereen gelijk zijn.
Om de 4 weken zitten we samen met het CLB om leerlingen te bespreken.
Fase 1: verhoogde zorg. Maatregelen. In samenspraak met de ouders
Fase 2: Uitbereiding van zorg. CLB neem de taak voor een deel over van de zorg.
Fase 3: IAC of school maat. Door M - decreet een apart curriculum aanbieden.
Wordt vervolgd in september.
6. Varia
-

Kleuterafdak + 2 klassen: in afwachting. Afwerking dak/ opruimen op 27/06.

Uitnodiging 25/06 verkeersdag. Brandweer zal jammer genoeg niet aanwezig zijn.
- Dodenhoek aanwezig.
- Nieuwigheid: ‘One mile’ lopen. Iedere lln loopt een mijl van de lagere school. Na
iedere 3 minuten start er een leerjaar, zodat de lln op het einde van de ‘one mile’
samen aankomen. Afsluiting van de dag gebeurt op dezelfde manier als een gewone
schooldag.
- Ganzenbordspel
- EHBO: beperkte groep (oudere)
- Politie
- Fietscontrole
- Gekke fietsen
- Fietsparcours
De straat zal afgesloten zijn vanaf de Marolleweg tot aan de ‘5 huizen’.

Datum volgende vergadering schoolraad op woensdag 4 september 2019 om 20u00 in de
leraarskamer van GBS de “weide “wereld.

