Schoolraad- verslag
4 september 2019
Burgemeester Mr. Joop Verzele
Directie: Peter Berlamont
Lokale gemeenschap: Edwin De Poortere, Claudine Rogge, Bea Gheeraert,
Ouders: Annelies Vroman, Pieter Van Oost
Personeel: Geert De Clercq, Marleen Everaert, Prisca Van Gysegem
Secretaris: Fleur Heuleu
De verontschuldiging van Annelies Vroman die niet aanwezig kon zijn.

1. Goedkeuring vorig verslag
Ok

2. Actualisatie lestijdenpakket 2019 -2010
Er is heel weinig verandert aan het lestijdenpakket. Enkele kleine aanpassingen zie
hieronder.
Kleuterklas
• Peuterklas + 1e kl Juf Sylvie: 24/24
• Peuterklas+ 1e kl Juf Leen: 20/24
• Juf Marleen: 24/24
• Juf Lesley: 24/24
• Juf Charlotte: 14/24 + juf Kim
• Juf Margaux :ondersteuning
• Ondersteuning + kinderverzorgster: juf Noémie
Lagere school
• 1e lj juf Naomi + halftijdse ondersteuning juf Ilse
• 2e lj Juf Lieve 21/24 + (3/24 juf Prisca op woensdagvm)
• 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 vervanging tot aan de herfstvakantie door juf Eva Verschuere
• 6e lj juf Tilly
• Lichamelijke opvoeding: Juf Gretel
• Directie: 24/24
• Aanvangsbegeleiding: Juf Annelies 3/24
• Zedenleer 12/24:
4/12: juf Isabelle
8/12: ? Vrijdag 13/ 09 wordt er uitgesproken wat er zal gebeuren.
• R.k - Godsdienst: meester Hans
• Juf Prisca: Ict + zorg + 3 uren 2e lj.
• Juf Fleur: Administratie 7/30, Ict 1/24, zorg 1/24
• Karline 23/30

3. lerarenplatform
Er zijn 10 extra uren om leerkrachten tewerk te stellen in de scholengemeenschap. Dit is juf
Chloe Pakket voor onze scholengemeenschap.
Juf Eva van het lerarenplatform is niet gebonden aan onze school en doet de vervanging van
juf Kimberly tot aan de herfstvakantie.
Juf Chloe van onze scholengemeenschap heeft op een andere school vorig jaar een
vervanging van 2 maand gedaan. De leerkracht is daar nog steeds ziek en blijft daar
aangezien ze daar de klaswerking en de leerlingen goed kent.

4. Jaarplanning doornemen schoolraad.
Data komende vergaderingen
Maart: maandag 23 maart om 20u00
Juni: maandag 15 juni om 20u00

5. Jaarthema
De ‘weide’ wereldreis.
Iedere maand gaan we een ander land/ continent gaan bezoeken.
De 1e schooldag was in thema van de reis naar de weide wereld. Dit trekken we alsnog door
in ‘One mile a day. Daarbij lopen de leerlingen iedere maand naar een ander land.
Grej of the day werd toegevoegd om de kinderen te prikkelen en iets meer te weten te
komen over de wereld. Letterlijk vertaald betekent Grej of the day ‘ding van de dag’.

6. Schoolreglement
Het schoolreglement van Zingem en Kruisem zijn op elkaar afgestemd. Zoals
prijzen,reglementen….
Het schoolreglement moet nog worden goedgekeurd en kan dan pas gebruikt worden.
Alle gele dingen zin vernieuwd:
- Maximumfactuur.
-Traiteur: Aanbesteding voor nieuwe traiteur voor 5 jaar. Traiteur Hanssen is de
nieuwe traiteur.
- Nieuwjaarsbrieven
- Beroepsprocedure
- Getuigschrift basisonderwijs
- Onderwijs aan huis
- Pricacy
- Leerlingenbegeleiding

7. Arbeidsreglement
Samen opgesteld met de school van Zingem. Enkel de bijlage met de uurrooster is
verschillend.
Er is heel weinig in verandert.
Enkele wijzingen
- Art. 55
- Art. 100bis
- 135

8. Varia
- Investeringsplannen?

Het afdak van de planning staat op de planning.
Met subsidies zouden de klaslokalen onder het afdak kunnen geplaatst worden.

-

Hoe met de parking? Ouders weghouden van de voorkant van de school.
Meester Peter heeft een afspraak met de politie om voor een oplossing te zorgen.

-

Wat met winstgevende flyers buiten de gemeente Kruisem? Mr. De burgemeester
neemt de mail mee en neemt het in beraad en zal overleggen.

-

Wat gebeurt er met de Ergex korrels op de speelplaats? Mr. De burgemeester vraagt
dit na wat er verder met de korrels gebeurt. Midden juni is er al contact opgenomen
met de firma, maar tevergeefs.

