VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD
DINSDAG 11 MEI 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 : leden-leerkrachten
Pieter Van Oost, Van Den Haute Vicky, 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: Marleen Everaert

Agenda
1.
2.
3.
4.

vastleggen van de voorzitter
aanduiden van de secretaris
vastleggen huishoudelijk reglement
varia

Daar het de eerste vergadering is voor de 2 nieuwe leden (Van Den Haute Vicky en Vergote Angelina) stellen
de leden zich kort even voor.

1. Vastleggen van de voorzitter.
De Heer De Poortere Edwin wordt terug aangesteld als voorzitter.
De Heer Pieter Van Oost wordt aangesteld als ondervoorzitter.

2. Vastleggen van de Secretaris.
Mevrouw Rogiers Karline wordt terug aangesteld als secretaris.

3. Vaststellen huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement wordt overlopen en aangepast.

4. Varia.
-

Afdak en bijbouwen opvang : het dossier is binnen en goedkeuring door Agodi. De bouwvergunning is in
orde. Vanaf oktober zou er kunnen gestart worden met bouwen.
Nieuws schoolstraat : Er wordt een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt. OfweL doet de gemeente dit zelf
of laat men het opmaken. Er moeten veel stappen genomen worden om tot een goed plan te komen.
Het inspectiebezoek is niet doorgegaan. Er gaan dit schooljaar geen inspecties door.
De leerkrachten ontvangen een dikke pluim voor het online lesgeven. Alles verliep vlot enkel de
achtergrondgeluiden waren soms storend. De leerkracht moest alles goed voorzien dat alle kinderen alles
konden zien. Het was ook zwaar en zeer intens voor de leerkracht maar zeker een leuke ervaring voor de
kinderen thuis en in de klas. Meenemen om kinderen die lang afwezig zijn zo te begeleiden.

Einde vergadering: 22u00.
Volgende vergadering : dinsdag 15 juni 2021 om 20.00u
Opgemaakt te Kruishoutem op 30/05/2021
Karline Rogiers
secretaris
info@deweidewereld.be

