VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD
DINSDAG 8 MAART 2022
Passionistenstraat 25
9770 Kruisem
Tel. 09 381 06 70
info@deweidewereld.be
www.deweidewereld.be

Aanwezig:

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

De vergadering werd digitaal gehouden daar het bij de opmaak van de agenda nog code oranje was en
de vergaderingen toen zoveel mogelijk digitaal moesten gebeuren.
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Samenwerkingsverband met andere scholen van Kruisem.
Actualisatie lestijdenpakket 2021-2022.
Bestelling materialen door de scholengemeenschap.
Varia.

1. Goedkeuring vorig verslag.
Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.

2. Samenwerkingsverband met andere scholen van Kruisem.
Een overzicht van de komende activiteiten aangeboden door bib en Creakindo.
●

Creakindo
○ maart = jeugdboekenmaand

Auteur

Klas

Datum

Veerle Derave

1e leerjaar

14 maart 2022

Brigitte Minne

2e leerjaar

8 maart 2022

Wally De Doncker

3e leerjaar

11 maart 2022

Siska Goeminne

3e leerjaar

10 mei 2022

Luc Descamps

4e leerjaar

14 maart 2022

Marc de Bel

5e leerjaar

9 maart 2022

Bavo Dhooge

6e leerjaar

10 maart 2022

○

Theatervoorstelling

Klas

Datum

‘Rosa-Marie’ door Poppentheater Wortel

1e kleuter

29 maart 2022

‘Pjotr en Wolfski’ door Theater Speelman

3e kleuter

13 mei 2022

‘Pjotr en Wolfski’ door Theater Speelman

1e leerjaar

13 mei 2022

‘Smak boek in de kijker’ door Theater
Roodvonk

2e leerjaar

18 maart 2022

‘Dat moet Reynaert zijn’ door Theater Spoor
6

3e leerjaar

24 maart 2022

‘Mariken Van Nieumeghen’ door Theater
Creafant

4e leerjaar

18 mei 2022

○

Cultuurdag:
■ vrijdag 25 maart 2022
■ 6de leerjaar naar Gent
■ om 8.00 uur : vertrek met de bus naar Gent
■ om 9.30 uur : stadswandeling in Gent o.l.v. een gids
■ om 12.30 uur : lunchpakket wordt genuttigd in de Bijloke
■ om 13.30 uur : bijwonen van het ‘Oorcollege’ : ‘Orfi en Jeuri’ muziek door ‘De
Filharmonie’ in de Bijloke. De kinderen betreden de veelzijdige klankenwereld van
het symfonieorkest.

○

Erfgoed:
■ WORKSHOP RIDDERS EN PRINSESSEN
● 3de kleuterklassen: maar bij ons voor het 1ste leerjaar
● woensdag 20 april 2022
■ VIERDE LEERJAREN: molenbezoeken in samenwerking met mola
● maandag 25 april 2022: Huisekoutermolen
● bakworkshop : maandag 02/05 en donderdag 05/05

○

Mega-project:
■ drugspreventie
■ 6de leerjaar
■ les 1: 21/02
■ les 2: 24/02
■ afsluiter in Qubus in Oudenaarde: 03/05

○

financiële middelen
■ zakjes Sinterklaas
■ zakjes Pasen
■ inkom zwembad
■ ICT-materiaal
■ aankoop leesboeken voor alle klassen
■ rollend materiaal voor op de speelplaatsen

Alles wordt geregeld door Hannelore en Hans. De directie moet zelf niets meer regelen. Zelfs de bussen
worden door één school geregeld.
3. Actualisatie lestijdenpakket 2022-2023
We krijgen geen namenlijsten meer van de gemeente enkel geboorteaantallen.
Overzicht van aantal geboortes
● geboortejaar 2019: 10 geboortes op de Marolle en 22 inschrijvingen
● geboortejaar 2020: 10 geboortes op de Marolle en nu al 11 inschrijvingen
Overzicht aantal lestijden :
83 kleuters x 1 =
0 kleuter x 1,5 =

83
0
83 = 117 LT
117 LT x 0,9716 = 113,67 = 114 LT
2 LT (SES-lestijden)
116 LT (SAMEN) vorig jaar (120 LT op 02/2021)

•

kinderverzorgster
35 kleuters tot 89 kleuters  8 u/32
+ schijf van 55 kleuters  1 LT erbij
dus voor 10/32 moet je 90 + 55 = 145 kleuters hebben.
+ 2 u. per bijkomende vestigingsplaats
dus : voor onze school : 8/32 (vorig jaar 8/32)
AANPASSING 83 X 0.06737 = 5/32 SAMEN: 8+5=13/32

•

lestijden volgens de schalen :
158 lager x 1 =
158
0 lager x 1,5 = 0
158 = 206 LT
206 LT x 0,9716 = 200,14 = 200 LT
5 LT (SES-lestijden)
3 LT additionele lestijden
208 LT (SAMEN) vorig jaar (213 LT op 02/2021)

•

aanvullende lestijden :
- Katholieke godsdienst + zedenleer:
02/2022: 158 lln – 66 lln = 92 lln = 6 cursussen = 12 LT (vorig jaar 10 LT)

Enveloppen :
• ICT
(241 lln x 1,25 ) x 0,03969 = 11,95 = 12 punten (12 p = 5/36)
0 punten naar SG + 0 punten terug van SG = 0 punten = 0/36
HERBEREKENING: 19 PUNTEN = 8/36 of 5/24
•

ADMINISTRATIE
9
9
9

+ { [ (83 kleuters x 0,6636) + (158 lager x 1 ) ] x 0,22326 } =
+
(55,07 + 158) x 0,22326 =
213,07 x 0,22326 = 47,57
+
47,57 =
56,57 = 57 ptn

25/36 = 57 ptn school 0 pnt voor SG (vorig jaar 25/36)
HERBEREKENING: 69 punten = 30/36 administratie
•

ZORG
•
•
•
•

Sokkel =
14 punten
83 kleuters x 0,24339 = 20,20
158 lager x 0,20333 = 32,12
Totaal: 52 punten + 14 punten sokkel = 66 punten
28/36 = 66 ptn school

0 pnt voor SG

•

AANVANGSBEGELEIDING
o 3/24 voor onze school gaat naar een persoon die voltijds zal werken in de scholengemeenschap

•

EXTRA LESTIJDEN BIJSPRONG
o 6 lestijden???

•

UREN SCHOLENGEMEENSCHAP
o 1/36 ZORG???
o 1/36 ICT???
o 1/24 aanvangsbegeleiding???

•

LESTIJDEN ONDERSTEUNENDE KERNTAAK
o 4/24???

•

LESTIJDEN SAMEN SCHOOL MAKEN
o 1/24???

4. Bestelling materialen door de scholengemeenschap.
Bestellingen van schoolmaterialen voor het schooljaar 2022-2023 worden terug via de scholengemeenschap
besteld. Zo kunnen we genieten van grote kortingen.
Er was een overeenkomst met de firma’s voor 3 jaar.
Eind maart moet de gezamenlijke bestellijst binnen zijn.

5.Varia
●

●

●
●

activiteiten 2021-2022:
○ woensdag 16 maart: pedagogische studiedag (LEES-krachtig)
○ zondag 20 maart: take away
○ 23 april: de weide wereld springt
○ zaterdag 30 april: lentefeest op in de Mastbloem
○ vrijdag 6 mei 2022: kijkdag van 18 uur tot 20 uur
○ zaterdag 14 mei: schoolfeest
○ zaterdag 21 mei of zondag 22 mei: PC
○ zaterdag 28 mei: FVJ op in de Mastbloem
○ zaterdag 4 juni: EC op de Marolle
○ vrijdag 10 juni: receptie EC + PC + LF + FVJ
○ zaterdag 25 juni: kinderfuif
○ dinsdag 28 juni: afscheid 6de leerjaar
○ schoolreizen
activiteiten 2022-2023:
○ zeeklassen: 2 tot 5 mei 2023 in Hoge Duin
○ stemklassen: 22 tot 26 mei 2023 in
activiteiten 2023-2024:
○ circus Picolini: 21 tot 27 april 2024
tuinhuis
○ nieuw tuinhuis ligt klaar om volgende week te plaatsen

- Afdak en klassen : het nazicht van de offertes is bezig. Een beetje geduld en het gaat er komen.
- Er is al gesproken met iemand van het rusthuis betreffende de parking. Er zal een
samenwerkingsovereenkomt opgemaakt worden en er wordt regelmatig samengezeten om alles te
bespreken. In mei is het opening. De school werd gevraagd om mee te werken.
- Gezien Angelina Vergote directrice is geworden in haar school en niet langer wenst te zetelen in de
schoolraad, is het de vraag of de geldig ouders met 2 leden kan verder zetelen. Zo niet dan kan men in
september de vraag stellen aan de ouders wie geïnteresseerd is om aan te sluiten. Peter kijkt na wat
wettelijk beschreven is.
- Voorlopig Is er nog geen weet dat er eventueel Oekrainse kinderen naar onze school zouden komen
- Aan alle leerkrachten een dikke proficiat om de school overeind te houden tijdens deze moeilijke
coronaperiode alsook aan de vrijwilligers van de gemeente. Zonder hen kon het tekort aan leerkrachten
wellicht niet worden opgevangen.

Einde vergadering: 21u00.
Volgende vergadering : donderdag 23 juni 2022 om 20.00u
Opgemaakt te Kruishoutem op 21 maart 2022
Karline Rogiers
secretaris
info@deweidewereld.be

