VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD
WOENSDAG 21 JUNI 2017
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 06 70
gemeenteschool@kruishoutem.be
www.gemeenteschoolkruishoutem.be

Aanwezig:

Geert De Clercq, Nele Vanhoutte : leden-leerkrachten
Pieter Van Oost, Annelies Vroman: leden-ouders
Edwin De Poortere, Claudine Rogge: leden lokale gemeenschap
Hannelore Verzele: schepen van onderwijs
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris

Verontschuldigd: Marleen Everaert, Bea Gheeraert, Kristof Meere,

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

Goedkeuring vorig verslag
Facultatieve verlofdagen 2017-2018
Lestijdenpakket 2017-2018 (*)
Navorming 2017-2018 (*)
Aanpassing kostprijzen (*)
Varia

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van dinsdag 7 maart 2017 wordt goedgekeurd op 1 onthouding na van
dhr Pieter Van Oost om volgende redenen :
- Bij de capaciteits(her)bepaling ontbrak volgens hem de notulering van de vraagstelling en het
overleg hieromtrent.
De schoolraad is geen officieel advies orgaan meer, enkel overlegorgaan. Volgens artikel 23 van het
huishoudelijk reglement kan de schoolraad wel facultatief advies formuleren aan het college van
Burgemeester en schepenen.

2. Facultatieve verlofdagen 2017-2018.
De directie meldt dat wegens gemeenschappelijk busvervoer alle scholen best dezelfde dagen hun
facultatieve verlofdagen nemen. De directie en OOG (overlegorgaan onderwijs gemeente hebben
volgende dagen vastgelegd) :
Maandag 2 oktober 2017 en maandag 30 april 2018 (brugdag).

3. Lestijdenpakket 2017-2018.
Er is een kleine wijziging ten opzichte van maart 2017 in het voordeel van de school.(Meer seslestijden). Ook in de kleuterklassen worden de kleuters terug herschikt.
146 lt te verdelen in kleuteronderwijs over 5 klassen bijna 6, waarvan 3 klassen met mengroepen.
Juf. Margaux neemt voor 20/24 het 6 kleuterklasje voor haar rekening. (16 lt uit lestijdenpakket +
4u kinderverzorgster).
Bij het lager zijn er 234 LT te verdelen over :
1e lj 34 of 35 lln ; Ilse Van Dorp 20/24 : 1 klas met hulp van Prisca
2e lj 30 lln ; Lieve Lambrecht 24/24 met hulp van Tim Meisman 12/24
3e lj 30 lln ; Tilly Van Keirsbulck 24/24 met hulp van Tim Meisman 10/24
4e ljA 22 lln : Veerle Cremelie 24/24
4e ljB 22 lln : Sophie T’Jampens 24/24
5E lj 26 lln : Geert De Clercq 24/24
6e lj 26 lln : Jacky Marlier 24/24 (Nele Vanhoutte 12/24 )

2u LO voor tijdelijke leerkracht
12/24 godsdienst en 12/24 zedenleer
6/36 ICT
23/36 administratie
25/36 zorg
Donderdag 29 juni worden de brieven met verdeling klassen aan kinderen meegegeven.

4. Nacholing 2017-2018.
Pedagogische medewerker Nele Vanhoutte geeft toelichting bij het nascholingsplan.
Professionaliseringsbeleid en kwaliteitsontwikkeling op school
1. Nodenonderzoek/nieuwe uitdagingen in kaart brengen
2. Prioriteitenbepaling (urgentie, haalbaarheid, korte- of lange termijn)
3. Onderzoek naar de mogelijke leerformats en professionaliseringsmogelijkheden.
a. Pedagogische studiedagen op maandag 27/11/’17 en woensdag (nog niet gekend)
i. Kleuter:
• Volgen uitwerken en concretiseren zomercursus en dag van het
kleuter
• Verplichte lectuur uitwerken: ‘Werkhouding bij kleuters’ en ‘Kleuters
die nét iets meer willen’
ii. Lager:
• Vraaggestuurd, in eigen beheer
a. aan de hand van de nodenanalyse
b. EDI-lessen (explexite directe instructie)
• Verbinden communiceren
b. Leren van en met elkaar (binnen netwerken)
i. Wisselwerking tussen oudste kleuters en 1ste lj
• Bijwonen infoavond en hospiteerbeurten 1ste lj (oudste kleuters)
• Kinderyoga en mindfulness bij jonge kinderen (1ste lj gaat expertise
inwinnen bij kleuterjuffen)
ii. ICT-tussendoortjes
• Smartboard ten volle benutten (actieve werkvormen)
• E-tools
• Moviemaker
• Powerpoint
c. Expertise inwinnen over co-teaching bij andere scholen
d. Aanvullende leervragen:
i. M-decreet: aanpassingen
ii. Gesprekken voeren met kinderen, emotioneel remediëren
4.Uitwerken operationeel plan
De schoolraad keurt het nascholingsbeleid goed.

5. Aanpassing kostprijzen.
De prijzen van de scherp maximumfactuur wordt opgetrokken van 420 naar 425 € en de
schooluitstappen van 230 naar 235 €.
In het kader van het gezondheidsbeleid worden geen suikerhoudende drankjes meer aangeboden,
enkel melk en water. Volle melk voor de kleuters en halfvolle melk voor het lager.
Het schoolreglement is dus momenteel onder voorbehoud en wordt in september aangepast .

6. Varia
* Vraag van Annelies : welke zijn de andere thema die volgend schooljaar aanbod komen ?
- gezondheidsbeleid
- circus Piccolini 22 april 2018.

* OVSG vraagt om aan te sluiten bij het ondersteuningsdecreet. Het M-decreet zorgde voor kinderen
met problemen maar dit decreet vervalt. Geen waarborgcoach meer wel aansluiten bij een
ondersteuningsnetwerk De scholengemeenschap sluit zich aan bij SYM ‘t Craeneveld Serpentstraat
63,9700 Oudenaarde.
Op vraag van school en CLB krijg je hulp van het ondersteuningsnetwerk dat omvat :
•

•

•

•

Het ondersteuningsnetwerk SYM is een team van:
o Leerkrachten
o Logopedisten
o Ergotherapeuten
o Psychologen
o Kinesisten
o Bachelor in de orthopedagogie
Hun missie is:
o Samen op weg naar sterk onderwijs voor iedereen
▪ Respectvol, verdraagzaam
▪ Open geest
▪ Samenwerken
▪ Geëngageerd, verantwoordelijk, betrokken
▪ Open dialoog, transparant
Wat kunnen ze bieden:
o Type basisaanbod (1 en 8)
o Type 2
o Type 3
o Type 4
o Type 6 (beperkt)
o Type 7 (auditief en STOS)
o Type 9
Hoe aanmelden:
o Via school en ouders naar CLB
o CLB meldt aan bij SYM-team
o In overleg met CLB, PBD en SYM-team begeleiding bepalen

De schoolraad adviseert dit gunstig.

Volgende vergaderdata : dinsdag 6 oktober 2017, dinsdag 20 maart 2018 en dinsdag 12 juni 2018.
Einde vergadering: 21u30.
Volgende vergadering : dinsdag 6 oktober 2017
Opgemaakt te Kruishoutem op 28/07/2017

Karline Rogiers
secretaris
bureel@gemeenteschoolkruishoutem.be

