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Aanwezig:

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

Verontschuldigd: Marleen Everaert, Pieter Van Oost

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

Goedkeuring vorig verslag
Samenwerkingsverbanden met andere scholen
Lestijdenpakket: instaplestijden bij de kleuters en telling 1 februari 2019
Veiligheid op school
Bestelling materialen door de scholengemeenschap
Inschrijvingsbeperking schooljaar 2019-2020
Nieuw speeltoestel
Varia

Verwelkoming en kennismaking met nieuwe schepen van onderwijs mevr. Kathleen Hutsebaut

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van dinsdag 10 oktober 2018 wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.

2. Samenwerking met andere scholen.
- Donderdag 25 april 2019 heeft voor de Kruishoutemse scholen de grote versie van de autoluwe
schooldag plaats voor leerlingen van 1 e kleuter tot 6e leerjaar.
- Vanaf september 2020 zullen alle scholen van Kruisem beter samenwerken voor opvang en
huiswerkbegeleiding. Alle scholen van Zingem werken reeds samen voor sport, cultuur en milieu.
- Tussen de gemeenteschool van Kruishoutem en Zingem wordt uitgekeken naar eenzelfde traiteur
voor de middagmalen van de kinderen. Er werd een aanbesteding uitgeschreven.
- De verlofdagen voor volgend schooljaar werden vastgelegd voor de Kruishoutemse scholen nl
Maandag 30 september 2019 en vrijdag 31 januari 2020
Op 27 september 2019 is er voor de gemeenteschool van Kruishoutem een pedagogische studiedag.

3. Lestijdenpakket.
Op maandag 11 maart 2019 tellen we 6 instaplestijden bij in het kleuteronderwijs. Deze worden
ingevuld door Mestdag Noémie.
De berekening van het lestijdenpakket 2019-2020 wordt uitgedeeld en door de directie toegelicht.
We tellen 145 LT voor de kleuters (+3LT 2018) en 252 LT voor het lager onderwijs (+5 LT 2018). De
personeelsformatie gebeurt na indienen van formulieren verlofstelsel door de leerkrachten.
Op de vraag waarom we zo weinig zorguren hebben, kunnen we stellen dat we een witte school zijn
en niet veel SES-lestijden hebben.

4. Veiligheid op school.
- Het dak van de lagere afdeling is volledig vervangen. Er komt geen water meer binnen.
Enkel bij de kleuters is het nog niet volledig hersteld.
- Afdak kleuters : staat op begroting van 2019. Schepen van onderwijs Kathleen komt samen met
Lieven van technische dienst om verder af te spreken.
- De fietspool is opnieuw gestart vanaf de krokusvakantie.
- Met de rang tot aan de Deinsesteenweg gaan veel kinderen mee, samen met telkens 2 begeleiders.
- De nieuwe speeltoestellen werden gecontroleerd.
- De kleuters blijven ’s avonds na belsignaal in de klas, zo is er een beter overzicht van wie weg is.

5. Bestellingen schoolmateriaal scholengemeenschap.
Voor de bestelling van de schoolmaterialen doen we terug mee met de bestellingen van de
scholengemeenschap. Zo bekomt men een grotere korting.
De klassen maken nu hun bestellingen op voor volgend schooljaar 2019-2020.

6. Inschrijvingsbeleid.
Vanaf 5 november 2019 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.
Per geboortejaar en leerjaar mogen er normaal maar 24 kinderen in de klas zitten.
Aantal per geboortejaar :
2017 : 12 ingeschreven en nog 12 plaatsen vrij voor aanmeldingen.
2016 : 26 kleuters
2015 : 29 kleuters
2014 : 34 kleuters
1e lj : 23, nog 1 over; 2de lj 38, nog 10 over, 3e lj 33, 4e lj 26, 5e lj 30, niets meer over: 6e lj 44+4
rest;
Na 1e aanmeldingsperiode van 7 januari 2019 tot 1 februari 2019 waren nog 8 aanmeldingen en 4
plaatsen over.
Na 2de aanmeldingsperiode van 11 maart tot 23 maart 2019 waren nog over: voor geboortejaar 2017,
4 en 1e lj 1 plaats.1 persoon is komen inschrijven, ze wonen momenteel in Ieper en komen op Marolle
wonen. Als er voor 29 maart 2019 niemand in 1e komt inschrijven mag het kind starten in 1e lj. Ook
het broertje moet dan ingeschreven worden in het kleuteronderwijs.

7. Nieuwe speeltoestellen.
Met het geld van circus Piccolini werden speeltoestellen voor de lagere speelplaats aangekocht.
Er werden afspraken met de leerlingen gemaakt. Dank aan iedereen die meehielp bij Piccolini.

8. Varia.
Geen varia punten.

Einde vergadering: 21u15.
Volgende vergadering : woensdag 12 juni 2019 om 20.15u
Opgemaakt te Kruishoutem op 21/05/2019
Karline Rogiers
secretaris
bureel@gemeenteschoolkruishoutem.be

