VERSLAG VERGADERING

Gemeentelijke Basisschool Marolle
Passionistenstraat 25
Tel. 09/381.06.70
Fax 09/381.06.79
e-mail : gemeenteschool@kruishoutem.be
www.gemeenteschoolkruishoutem.be

SCHOOLRAAD
dinsdag 17 juni 2014

9770 KRUISHOUTEM
Aanwezigen:

Marleen Everaert, Nele Vanhoutte,: leden-leerkrachten
Bea Gheeaert, Sabine Van Den Heede: leden lokale gemeenschap
Kristof Meere, Els Verbeke, Annelies Vroman: leden-ouders
Peter Berlamont: waarnemend directeur
Karline Rogiers: secretaris
Hannelore Verzele: schoolbestuur, Schepen van Onderwijs

Verontschuldigingen: Geert De Clercq, Johan Van Cauwenberghe
Agenda :
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
2. Facultatieve verlofdagen.
3. Lestijdenpakket 2014-2015.
4. Navorming 2014-2015.
5. Aanpassing kostprijs middagmaal.
6. Varia

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 17 maart 2014 wordt bij consensus goedgekeurd.

2. Facultatieve verlofdagen.
Voor het schooljaar 2014-2015 worden maandag 29 september 2014 en
maandag 10 november 2014 als lokale verlofdagen voorgesteld. Dit wordt door de
schoolraad gunstig geadviseerd. Maar de schoolraad stelt voor om de volgende keer ook
eens een vrijdag te kiezen als lokale verlofdag, omdat dit voor de ouders gemakkelijker
te organiseren valt.

3. Lestijdenpakket 2014-2015.
Een raming van de aanwending van het lestijdenpakket 2014-2015 wordt door de
waarnemende directeur toegelicht.
Er is niet veel gewijzigd ten opzichte van het lestijdenpakket besproken in maart 2014.
Voor ICT krijgen we 2 punten = 1/36 en voor zorg 1 punt van de scholengemeenschap.
juf Gretel heeft 1 u kleuterturnen bij. Juf Charlotte werkt 13/24.

4. Navorming 2014-2015
Vrijdag 7 november 2014 is er een hele dag pedagogische studiedag waarbij het
leesproject verder uitgewerkt wordt. Op woensdag 4 maart 2015 is de pedagogische
studiedag samen met de ganse scholengemeenschap, over het overstappen van het
kindvolgsysteen van Volg naar Omniwize. Om de 2 jaar wordt een gezamenlijke
studiedag georganiseerd met de SG.

5. Aanpassing kostprijs middagmaal
Voor het middagmaal van de kleuters zal 2,30 euro en voor het lager 2,80 euro
aangerekend worden. Deze aanpassing wordt door de schoolraad gunstig geadviseerd.
6. Varia
- Proficiat voor de opendeurdag, zeer goede reacties, zeer geslaagd.
- Aanpassingen schoolreglement :
p. 4 capaciteit 4x25 weglaten.
p. 5 toelatingsvoorwaarden lager onderwijs: principe b zal wegvallen.
p. 7 adres van commissie leerlingenrechten is gewijzigd.
- De schoolraad stelt voor om de langlopende en/of klasoverschrijdende educatieve
projecten duidelijker te communiceren aan de ouders, bv. in de maandbrief en/of in de
nieuwsbrief. De school kan bv. de verschillende activiteiten die met leesbevordering te
maken hebben (inrichting leeshoek, leesmomenten, voorbereiding opendeur…)
vermelden én uitleggen dat deze binnen het jaarthema/overkoepelend project
leesbevordering passen. Op de website staan al foto’s van de afzonderlijke
activiteiten.
- Het examen van directeur is afgerond. Er waren 3 goede kandidaten en de 1e in
rangschikking is gekozen.

Einde vergadering: 20u55.

Volgende vergadering : Dinsdag 30 september 2014.

Opgemaakt te Kruishoutem op 30/06/2014.

De secretaris,

De voorzitter,

Karlien Rogiers

Els Verbeke

