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SCHOOLRAAD
DINSDAG 15 JUNI 2021
VIA TEAMS
Passionistenstraat 25
9770 Kruisem
Tel. 09 381 06 70
info@deweidewereld.be
www.deweidewereld.be

Aanwezig:

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

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Goedkeuring vorig verslag (maart 2021) en huishoudelijk reglement
Samenwerkingsverbanden met andere scholen van Kruisem
Inschrijvingsbeperking schooljaar 2021-2022
Telling 1 februari 2021 en lestijdenpakket 2021-2022
Bestelling materialen door de scholengemeenschap
Verlenging samenwerking met VCLB Oudenaarde
CORONA-maatregelen
Schoolreglement 2021-2022
Varia

1. Goedkeuring vorig verslag.
Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.
Opmerkingen : Bij de aanwezigheden wordt de naam van Edwin De Poortere toegevoegd en de datum 14
juni onderaan verslag wordt vervangen door 15 juni.
In het huishoudelijk reglement worden nog een paar tikfouten aangepast.

2. Samenwerkingsverbanden met andere scholen van Kruisem
Volgend schooljaar worden ism Creakindo veel activiteiten georganiseerd in alle scholen van Kruisem.
Door de sportdienst worden sportdagen en veldlopen georganiseerd. In de bibliotheek worden er
auteurslezingen en theatervoorstellingen gegeven.
De vrije dagen, pedagogische studiedagen en natuurleerpadwandelingen worden tussen de verschillende
scholen afgesproken. In de laatste week van dit schooljaar wordt de activiteitenkalender meegegeven met
de leerlingen.
De schepen van onderwijs Kathleen Hutsebaut deelt mede dat de leerlingen van 4-5 en 6e lj 25€ per kind
ontvangen van Creakindo voor uitstappen naar de Westhoek in het kader van de wereldoorlogen.
Er wordt opgemerkt of de agenda’s niet kunnen gedeeld worden met de ouders ?

3. Inschrijvingsbeperking schooljaar 2021-2022
Voor het geboortejaar 2019 zijn er momenteel 20 inschrijvingen, dus nog 4 plaatsen beschikbaar.
In september zal de inschrijvingsbeperking terug besproken worden. Eind oktober moet de commissie op de
hoogte zijn van de beslissing.

4. Telling 1 februari 2021 en lestijdenpakket 2021-2022.
Aan het aantal lestijden 120 lt kleuter en 213 lt lager is niets gewijzigd.
Van de scholengemeenschap ontvangen we nog 1/36 LT zorg en 1/36 ict.
De 1e kleuterklas en peuterklas is voor juf Leen en Sylvie voltijds.
De 2e en 3e kleuterklas wordt verdeeld over juf Marleen en juf Lesley en ondersteund door juf Charlotte. Zij
neemt groepjes uit de klas.
Lucia Dhaenens is om medische redenen op pensioen gesteld. Nicole Loeters neemt op vrijdag 6/32.
kinderverzorgster op zich. Lichamelijke opvoeding Gretel 10/24 en zorg door juf Ilse op vrijdag.
Verdeling lager :
1e lj meester Tim, 2e A juf Lieve/Naomi en 2e B juf Prisca. 3Ejuf Sophie, 4e A juf Veerle of Naomi en 4e B juf
Kimberley. 5e meester Geert en 6e juf Tilly.
De zorguren worden terug opgenomen door juf Ilse. LO door juf Gretel 14/24. Voor Rooms Katholieke
godsdienst tellen we 10/24. Meester Hans is voor 14/24 benoemd en neemt 4/24 op in Zulte. Juf Isabelle
neemt alle uren, 10/24 zedenleer op. Er zijn 6 u ondersteuning te verdelen over de grootste klassen nl 1 e,
6e en 5e leerjaar. Als juf Veerle terugkomt zal juf Fleur in Zingem tewerkgesteld worden.

5. Bestellingen materialen door de scholengemeenschap
De prijsoffertes, vorig jaar afgesloten bij Pandava en Baert, blijven voor 3 jaar lopen.

6. Verlenging samenwerking met VCLB Oudenaarde.
De samenwerking werd verlengd. Momenteel is deze samenwerking zeer goed. Het samenwerkingsplan
wordt aan de gemeente doorgegeven. Er is een nieuwe regioverantwoordelijke Vanessa Heyse. Tevens is er
een juriste bijgekomen nl Justine Dewitte.

7.Corona-maatregelen
De laatste weken hebben we geen besmettingen meer gehad op school. Het 1 e lj tot het 4e lj mogen buiten
samen spelen. Kleuters en lager moeten nog steeds gescheiden blijven. Activiteiten einde schooljaar zoals
oudercontacten zoveel mogelijk digitaal. Afscheid 6e lj en sprong 3e kleuterklas moeten de ouders buiten in
gezinsbubbel blijven. Voorlopig nog afwachten wat de maatregels voor 1 september 2021 zijn.

8 Schoolreglement.
De gewijzigde punten in het schoolreglement aangeduid, worden overlopen en toegelicht. Het reglement is
voor 95% hetzelfde. Het schoolreglement werd goedgekeurd.

9.Varia
Vanaf september 2021 zal de gemeente Kruisem de opvang overnemen zoals in Zingem en de overeenkomst
met Komma stoppen daar deze zeer stroef verliep. De kinderopvang Eiernest zal veranderen naar De
Speelwei. Alle kinderen ontvingen de nieuwe voorwaarden en uren.
Er was enige bezorgdheid betreffende de betaling tussen 8 u en 8u15 daar de opvang tot 8u15 is.
Ter verduidelijking : kinderen die tussen 8u en 8u15 naar de opvang komen moeten niet meer betalen.
Om 8u is er opvang op de speelplaats door de leerkrachten.

Einde vergadering: 21u00.
Volgende vergadering : dinsdag 28 september 2021 om 20.00u
Opgemaakt te Kruishoutem op 21 juni 2021
Karline Rogiers
secretaris
info@deweidewereld.be

