VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD
DINSDAG 20 MAART 2018
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 06 70
gemeenteschool@kruishoutem.be
www.gemeenteschoolkruishoutem.be

Aanwezig:

Geert De Clercq, Marleen Everaert: leden-leerkrachten
Pieter Van Oost, Annelies Vroman, Kristof Meere: leden-ouders
Edwin De Poortere, Claudine Rogge, Bea Geeraert: leden lokale gemeenschap
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris

Verontschuldigd: Nele Vanhoutte
Hannelore Verzele: schepen van onderwijs

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

Goedkeuring vorig verslag
Samenwerkingsverbanden met andere scholen
Lestijdenpakket: instaplestijden bij de kleuters en telling 1 februari 2018
Veiligheid op school
Bestelling materialen door de scholengemeenschap
Inschrijvingsbeperking schooljaar 2018-2019
Varia

Er zal worden nagegaan of het juridisch in orde is of juf Nele Vanhoutte, momenteel werkzaam bij
OVSG, nog kan zetelen in de schoolraad. Administratief is ze nog verbonden aan onze school.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van dinsdag 10 oktober 2017 wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.

2. Samenwerkingsverbanden met andere scholen.
a. Met de andere scholen van Kruishoutem :
- Verderzetten van OOG met school doorbrekende activiteiten.
- Op 20 april 2018 wordt de autoluwe schooldag georganiseerd. Lagere schoolkinderen komen zoveel
mogelijk met de fiets naar school. Juf Gretel zal in het lager de fietsbrevetten afnemen.
- Schoolroutekaarten worden bekeken.
- Aan alle scholen in Kruishoutem zal men een markering op straat aanbrengen bij voldoende
geldelijke middelen.
- Onze inschrijvingsbeperking werd aan de andere scholen van Kruishoutem meegedeeld.
- De lokale verlofdagen voor volgend schooljaar zullen worden afgesproken.
b. Kruisem scholen :
- Met de gemeenteschool van Zingem werd reeds verschillende malen samengezeten
om alle zaken gelijklopend te maken. Het remgeld wordt van 0,30 cent naar 0,50 cent
opgetrokken.
c. Scholengemeenschap :
- Aan alle leerkrachten wordt gevraagd hun aanvraag voor verloven binnen te brengen.
- Vacante uren per school worden doorgegeven.
- Schoolgerief wordt gezamenlijk besteld.

3. Lestijdenpakket : instaplestijden bij de kleuters en telling 1 februari 2018.
-

Door het stijgend aantal kleuters krijgen we op 16 april 2018, 7 instaplestijden bij in het
kleuteronderwijs. Deze worden ingevuld door Mestdag Noémie.
De berekening van het lestijdenpakket 2018-2019 wordt uitgedeeld en door de directie
toegelicht. We tellen 143 Lt voor het kleuter (-2 Lt 2017) en 246 Lt (+14 Lt 2017).
De personeelsformatie gebeurt na indienen van het formulier verlofstelsel door de
leerkrachten. De toewijzing aan de klassen zal eind juni aan te ouders meegedeeld
worden.

4. Veiligheid op school.
-

-

Er werd een brief meegegeven met vermelding om geen kinderen meer uit de rang te pikken
maar enkel af te halen op het eindpunt aan parking Elckerlyc. Door het grote aantal kinderen
zijn er nu 2 begeleiders. De kinderen worden ook overgestoken aan de Deinsesteenweg.
informatieveiligheid : een persoon aangesteld door de gemeente zal een controle uitoefenen
betreffende de wet op de privacy van kinderen en leerkrachten en het bewaren van informatie.

5. Bestellingen materiaal schoolgemeenschap.
Het grootste deel van het schoolmateriaal wordt via de scholengemeenschap besteld.
Door de grote hoeveelheid krijgen we 25 % korting.
Er werden 3 firma’s aangeschreven nl Pandava, Baert en Lumap.

6. Inschrijvinsbeperking schooljaar 2018-2019.
Na de inschrijvingstermijn van broers en zussen waren nog 11 vrije plaatsen over waarvan er
al 8 ingevuld zijn dus nog 3 over voor het geboortejaar 2016 (1 e kleuterklas peuters).
Er werd de vraag gesteld of deze beperking nu echt nodig was. Dit is vooral nodig geweest voor
het 1e leerjaar. Wegens het plaatsgebrek kan men niet blijven het 1 e lj splitsen. Het is natuurlijk
zeer jammer dat de 3e kleuters van Lozer dit schooljaar niet kunnen inschrijven. Er wordt een
reservelijst aangelegd. Vraag aan het gemeentebestuur om klassen bij te maken.

7. Varia
- Wanneer wordt een afdak voor de kleuters voorzien ?
De ramingen en budgetten zijn voorzien. De technische dienst van de gemeente is er mee bezig.
Vanuit schoolraad brief aan college richten met vraag spoed achter te brengen.
-

Was het nodig de klassen te ontruimen bij hevige sneeuwval in december ?
Er waren problemen met de houten constructie van het achterste dak. Door vocht in isolatie is het
hout aangetast. De architect heeft dit bekeken, er is geen instortingsgevaar maar voor alle
veiligheid heeft het gemeentebestuur beslist de klassen 4,5 en 6 een dag te ontruimen daar de
weergoden voor die dag veel sneeuw voorspelden. Ondertussen werd een houten schutsel gelegd
op het dak. In de grote vakantie is voorzien om de isolatie te verwijderen en het dak te
herstellen. Belangrijk is om dit goed te communiceren aan de ouders.

-

De branddeuren van de turnzaal zijn gemaakt.

-

Eens nadenken om eerste kleuterklas geen klasje boven te geven maar misschien een derde
kleuterklas boven te maken.

Einde vergadering: 21u15.
Volgende vergadering : 12 juni 2018
Opgemaakt te Kruishoutem op 19/04/2017
Karline Rogiers
secretaris
bureel@gemeenteschoolkruishoutem.be

