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1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 17 juni 2013 wordt bij consensus goedgekeurd. De
directie merkt op dat de verdeling van het 2de en 3de leerjaar niet gebeurde zoals in het
verslag vermeld. Het 2de leerjaar werd gesplitst en het 3de leerjaar krijgt hulp van
zorgleerkracht.
2. Actualisatie lestijdenpakket 2013-2014
De aanwending van het lestijdenpakket 2013-2014, telling 1 oktober wordt door de
waarnemend directeur toegelicht.
− Voor het schooljaar 2013-2014 tellen we op 1 oktober 70 kleuters en 145 kinderen in
het lager.
− Het gemeentebestuur past dit jaar het verschil bij aan leerkrachten die niet
voldoende uren meer hebben uit het lestijdenpakket. Deze gelden worden genomen van
het werkingsbudget. Dit zijn de gelden die de gemeente ontvangt van het Ministerie
van Onderwijs. De gemeente wenst dit werkingsbudget zo min mogelijk te besteden
aan personeel.
− Juf. Veerle Cremelie neemt vanaf 1 oktober gedeeltelijke loopbaanonderbreking. Ze
werkt in de namiddag in het 3de leerjaar en op woensdagvoormiddag 2u als muzocoach.
3. Schoolreglement.
− 1 aanpassing nl. : bij afwezigheid wegens ziekte tijdens de week voor of na een
schoolvakantie is een medisch attest vereist. In dit geval volstaat een verklaring van
ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder niet (ook niet voor één dag).

4. Jaarplanning doornemen schoolraad.
− De volgende schoolraad is voorzien op dinsdag 18 maart 2014.
5. Nieuwbouw.
Tijdens de eerste weken in de nieuwe school zijn er op verschillende punten aanpassingen
gedaan.
− De fietspool vertrekt na schooltijd als eerste. Pas nadien worden de ouders
toegelaten op de speelplaats om hun kinderen af te halen.
− Het gemeentepersoneel trekt lijnen op de speelplaats, zodat de kinderen weten waar
ze in de rij moeten staan voor ze de school binnengaan.
− De fout geparkeerde auto's krijgen een briefje onder hun ruitenwisser.
− Voor de brandveiligheid is Securex bezig met het tekenen van vluchtroutes. Als dit in
orde is, wordt er samen met de brandweer geoefend. Er is een voorlopig verslag van
de brandweer.
− De werkgroep verkeer bekijkt wat ze kunnen doen op de verkeersdag van 6 juni 2014
in verband met de veiligheid in en rond de school.
6. Varia
− De leerkrachten hebben, de vertikale doorstroming in de verschillende klassen onder
de loep genomen, in verband met het ondertekenen van de agenda en de brieven. In
een personeelsvergadering werd afgesproken dat 1ste en 2de graad dagelijks controle
door leerkrachten en dagelijks ondertekenig door ouder moet gebeuren. In de 3de
graad dagelijks of weekelijkse controle door leerkracht en dagelijks ondertekening
door ouder.
− In de studiebegeleiding is er een nieuw systeem. 4, 5 en 6 gaat naar de klas van
meester Jacky, juf Els neemt 1, 2 en 3 voor haar rekening in de klas van meester Hans.
− Er wordt opgemerkt dat Sofie steeds achter de computer zit tijdens de opvang en
geen toezicht houdt op de kinderen. Soms is het aantal kinderen te groot om Carine
alleen het toezicht te laten doen. Dit wordt door de directie met de betreffende
persoon besproken.
− Wie meer wil weten over de werking van de schoolraad kan op 13 november om 20u een
info- en discussieavond bijwonen in Mariakerke.
− De nieuwe naam van de school is nog een verrassing.
− Een ouder stelt de vraag hoe het schoonschrift en de houding van de pengreep wordt
aangeleerd. Voor het schoonschrift wordt het type D'Haese gebruikt van 1ste tot
4de leerjaar. Vanaf ongeveer het 4de leerjaar ontwikkelen kinderen hun eigen
handschrift. In alle klassen wordt aandacht besteed aan een goede pengreep. Er wordt
altijd naar gestreefd om de pen zo weinig mogelijk op te heffen bij het schrijven.
Einde vergadering: 21u25.
Volgende vergadering : Dinsdag 18 maart 2014.
Opgemaakt te Kruishoutem op 28/10/2013.
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