VERSLAG VERGADERING
SCHOOLRAAD
DINSDAG 16 OKTOBER 2018
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 381 06 70
gemeenteschool@kruishoutem.be
www.gemeenteschoolkruishoutem.be

Aanwezig:

Geert De Clercq, Prisca Van Gysegem, Marleen Everaert: leden-leerkrachten
Pieter Van Oost, Kristof Meere: leden-ouders
Edwin De Poortere, Claudine Rogge, Bea Geeraert: leden lokale gemeenschap
Hannelore Verzele: schepen van onderwijs
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris

Verontschuldigd: Annelies Vroman

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

Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Actualisatie lestijdenpakket 2018-2019(*).
Lerarenplatform
Jaarplanning doornemen schoolraad.
Jaarthema.
Inschrijvingsbeleid.
Toetreding SOLVA
Varia.

Voor het plaatsen van het afdak op de kleuterspeelplaats zijn budgetten voorzien.
De thermoplasten voor de school zijn een mooi initiatief, maar een beetje te dicht bij de school.
Make Belgium great again project meenemen naar Oog (Overleg onderwijs gemeente) om eens na te
kijken.
Het idee om er een schoolstraat van te maken → meenemen naar het volgende nieuw
gemeentebestuur.
Te laatkomers → werd aangepast, nu positief beeld. Dit schooljaar weinig telaatkomers.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van dinsdag 12 juni 2018 wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.

2. Actualisatie lestijdenpakket : 2018-2019.
Het aantal leerlingen en de verdeling van de klassen is niet veranderd sinds 12 juni.
Juf Charlotte is niet gestart en wordt verder vervangen door Simoens Patricia.
Juf Margaux is sinds 10 september met verlof “bedreiging beroepsziekte” en wordt vervangen door
Silvie Van Den Heede
Juf Prisca wordt voor de kleuterzorg 5u vervangen door Juf Mestdag Noemie.
Juf Tilly In het 3e leerjaar heeft 12 u ondersteuning van Fleur Heulen.

3. Lerarenplatform.
Op 1 oktober 2018 ging het lerarenplatform van start. In dit platform worden tijdelijke leerkrachten
een schooljaar werkzekerheid geboden. Zij worden ingezet voor reguliere vervangingen van
afwezigheden korter dan een schooljaar. De leraren moeten in het schooljaar 2018-2019 samen
minstens 85% van de afwezigheden vervangen in de scholen van het samenwerkingsverband. Zij
moeten minstens een halftijdse aanstelling krijgen. Tussen de vervangingen door worden deze
leerkrachten ingezet in zinvolle, pedagogische taken. Deze leerkrachten worden door de school van
Zingem aangesteld voor het ganse schooljaar.
De korte vervangingen blijven nog steeds bestaan. Packet Cloë wordt aangesteld binnen het
lerarenplatform voor onze school.

4. Jaarplanning schoolraad.
Op 1 januari 2019 wordt het nieuwe schepencollege aangesteld. Gezien we nog niet weten wie de
nieuwe schepen van onderwijs wordt wachten we tot na de aanstelling en maken dan zo vlug
mogelijk een definitieve datum bekend voor maart en juni 2019.

5. Jaarthema.
Het nieuwe jaarthema voor het schooljaar 2018-2019 is OOG VOOR
Sept : oog om een goede vriend
Okt. : oog voor lieve woorden
Nov. En dec. : oog voor veiligheid.
In juni is het oog voor talent en dienen de kinderen hun talenten te tonen op het schoolfeest.

6. Inschrijvingsbeleid.
Het inschrijvingsbeleid wordt in het schooljaar 2018-2019 gewoon verdergezet. Met de nieuwe
gemeente Kruisem behoudt iedere school zijn individualiteit. In Zingem heeft men nu gewoon een
stop op 500 leerlingen. Zij willen ook overgaan tot het hanteren van een voorrangsregeling.
Vanaf 5 november start de inschrijving van broertjes en zusjes. Vanaf 7 januari 2019 start de
inschrijving van de nog open plaatsen.
We verwijzen onze ouders naar de website waar het volledige inschrijvingsbeleid te raadplegen is.

7. Toetreding SOLVA.
Het ABOC van de gemeenteschool Kruishoutem verleent een gunstig advies omtrent het aansluiten
van de gemeentelijke Basisschool – “Marolle” “De Weide Wereld” tot de SOLVA.
Alle taken van de preventieadviseur worden nu door Solva uitgeoefend gezien de gemeente geen
preventieadviseur meer heeft.

8. Varia.
We danken schepen van onderwijs Hannelore Verzele voor haar jaren lange inzet voor de school
en het onderwijs van Kruishoutem.

Einde vergadering: 21u25.

Opgemaakt te Kruishoutem op 20/11/2018
Karline Rogiers
secretaris
bureel@gemeenteschoolkruishoutem.be

