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Aanwezig:

Geert De Clercq, Prisca Van Gysegem, Marleen Everaert : leden-leerkrachten
Annelies Vroman, Pieter Van Oost ; leden-ouders
Edwin De Poortere, Claudine Rogge, Bea Geeraert: leden lokale gemeenschap
Kathleen Hutsebaut: schepen van onderwijs
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris

Verontschuldigd:

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Actualisatie lestijdenpakket 2020-2021(*).
Lerarenplatform
Jaarplanning doornemen schoolraad.
Jaarthema.
Maatregelen Corona.
Varia.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van 15 juni 2020 wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.

2. Actualisatie lestijdenpakket 2020-2021.
- Tijdens de 2e helft van juli zijn de zorglestijden opgetrokken van 24/36 naar 32/36 lestijden.
- Van scholengemeenschap ontvingen we nog 2/36 zorg bij.
- Uren zedenleer 12/24 van juf Elf De Bel gaan naar 4u Isabelle De Puydt en 5u Hadewyck Nollet en
3u nog in te vullen.

3. Lerarenplatform.
Vorig schooljaar 7 leerkrachten. De punten van de vervangingseenheden werden niet allemaal
ingevuld door Corona daardoor zijn de punten voor schooljaar 20-21 verminderd naar 5e leerkrachten.
Vanaf februari 21 zal Van Heyghem Shirley onze school als ankerschool hebben.
Het doel van de lerarenplatform is om jonge leerkrachten te stimuleren voor onderwijs.
De vervanging zijn enkel reguliere vervangingen = vanaf 10 werkende dagen.

4. Jaarplanning doornemen schoolraad.
- In september 2021 zal een nieuwe schoolraad zetelen.
- data volgende vergadering : dinsdag 9 maart 2021 en dinsdag 15 juni 2021.

5. Jaarthema.
Jaarthema schooljaar 20-21 : “Een schooljaar vol verhalen”
Met dit thema van OVSG willen de leerkrachten inzetten om de leesmotivatie en het leesplezier bij
de kinderen te verhogen.
Iedere maand een nieuw soort verhaal
September : strips
Oktober : griezelverhalen
November en december : avonturenverhalen
Januari : informatieve boeken
Februari : sprookjes
Maart : tijdschriften
April en mei : prentenboeken
Juni : superhelden.

6. Nieuwe maatregelen corona.
- Op 1 september starten we in code geel.
- afhalen kleuters aan de 2 kleuterhekkens. (hek inkom 1e kl en kleuters Charlotte en hek
achteraan kleuterspeelplaats voor kleuters Marleen en Lesley.
- kinderen opvang worden achteraan opgehaald. Alles verloopt zeer goed.
- bij positieve test onmiddellijke de arts van het CLB inschakelen.

7. Varia.
- vraag om de 10 weken schoolfruit terug op te starten !
Door het probleem met de bedeling van het fruit en daar het niet praktisch is, wordt de subsidie
niet meer aangevraagd. De kinderen hebben zelf hun fruit mee.
- Het steeds wisselen van leerkrachten van leerjaar, wat is het beleid hierachter ?
Het verschuiven van ontdubbelen van klassen en leerkrachten die andere uitdagingen kiezen binnen
het onderwijs brengen met zich mee dat leerkrachten steeds van leerjaar moeten wisselen.
- Er wordt door de ouders een bezorgdheid rond zorg gesignaleerd. De ouders verwijzen naar de
steeds wisselende zorgleerkracht en de boodschappen die ouders met elkaar delen via de sociale
media en andere kanalen. Het leeft dat er in andere scholen meer zorg is door kleinere klassen en
meer aandacht voor leerlingen met moeilijkheden. Benadrukt wordt dat het absoluut geen signaal is
naar de huidige of de vorige zorgleerkrachten, maar wel een boodschap waar de school mee aan de
slag moet. De directeur verwijst ook naar het kleine aantal zorguren in onze school dat geregeld
wordt vanuit de overheid. Er zijn echter al heel wat verbeteringen in de laatste jaren te merken in
de zorg. Het gemeentebestuur doet ook een bijdrage in die zorguren zodat we sinds dit jaar een
fulltime zorgleerkracht hebben op school. Misschien moet er meer aandacht gaan naar het
communiceren over zorg zodat geen vergelijk met andere scholen hoeft gemaakt te worden. De
grote klasgroepen wordt hier zeker ook genoemd ols reden.
- Het aanbrengen van het afdak op de kleuterspeelplaats wacht nog op de goedkeuring om te starten.
Ook de bouw van een klas voor de levensbeschouwelijk vakken en de opvang is voorzien aan het
huidige fietsenrek. (zie foto ontvangen op vergadering) Dit is met reeds gesubsidieerd geld dat
reeds voorzien is.
- De brandveiligheid gaat nog aangepast worden nl trap naar buiten.
- Er moet ook een nieuw tuinhuis voorzien worden waar de containers in kunnen geplaatst worden.
- Verkeer om 8.30 en 16u is nog altijd zeer druk zelfs nu super druk met bouw van het rusthuis.
- Inschrijvingsbeperking is er gekomen om de grote klassen weg te werken. Momenteel kunnen de
grote klassen nog gesplitst worden.
Nu nog goed met inschrijvingen maar volgend jaar minder lestijden.
Aantal geboortes in 2019 : 9 op de Marolle, 35 in het centrum en 13 in Lozer.
De leerkrachten vragen met nadruk om de inschrijvingsbeperking voor volgend schooljaar 2021-2022
te behouden dit om de grote klassen te vermijden en de werkdruk bij de leerkrachten te
verminderen.
College zal beslissen of de inschrijvingsbeperking behouden blijft.

Einde vergadering: 21u45.
Volgende vergadering : dinsdag 9 maart 2021 om 20.00u
Opgemaakt te Kruishoutem op 21/11/2020
Karline Rogiers
secretaris
info@deweidewereld.be

