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1.Goedkeuring vorig verslag
• Goedgekeurd
2. samenwerkingsverbanden met andere scholen van Kruisem
• Samenwerkingsverband met alle scholen van Kruisem. (VB: gezamenlijke verkeersdag
verlofdagen..)
• Creakindo is heel wat meer dan vroeger, uitgebreider en intensiever dan vorige
jaren.
• School overstijgend werken met alle scholen van Kruisem.
• Vorige week vergadering over de aankomende evenementen. Vb: veldloop voor alle
scholen (Wannelappersbos).
• Makkelijker voor de scholen: zij organiseren alles en wij mogen deelnemen.
• Voorbeelden: Veldloop, auteurslezing, toneel, IMOG, ‘mooimakers’, operatie
‘proper’,…
• Zorgen er ook voor dat de scholen evenveel mondmasker, handgel, shields,… krijgen
→ Alle scholen dezelfde kansen bieden.
3. Lestijdenpakket 2020 -2021 en telling 3 februari 2020
Lestijdenpakket zie bijlage bundel.
4. Verlenging scholengemeenschap 2020 -2026
• Kleine wijziging: 6 jaar Schelde- Leie.
• Scholengemeenschap wordt groter: Nazareth- Eke en Kluisbergen-Berchem, splitsen
ze op tot aparte scholen.
5. Bestelling materialen door de scholengemeenschap
• Algemeen gerief zoals potloden, stiften,…. bestellen we met de scholengemeenschap
samen, zo krijgen we een mooie korting.
• Offerte van 3 jaar.
• 1e week van juli komt alles toegeleverd, verdeeld onder de scholen.
6. Inschrijvingsbeperking schooljaar 2020 – 2021
• Lestijden in kleuter en lager dalen = gevolg van de beperking.
• Je kan de inschrijvingsbeperking stopzetten (2 jaar op voorhand).
• Compenseert: 2 zesdes weg en 2 eerstes die toekomen.
• 2 dubbelklassen 2020 -2021.

1e leerjaar: 32 → 2 klassen
3e leerjaar: 36 → 2 klassen
-

Voorlaatste dag van het schooljaar, krijgen de kinderen een brief mee met de
klassenlijst en de klastitularis.
Systeem 2e-3e kleuterklas blijft hetzelfde.

7. Verlenging samenwerking met VCLB Oudenaarde
• Aantal jaren geleden, niet zo tevreden. Twijfel om te veranderen.
• Na enkele goede gesprekken, sindsdien een goede impuls en gaat vlot.
• Verlenging van een jaar. (Jaar per jaar.)
8. CORONA-maatregelen
• Opvang in de paasvakantie en erna.
• 1 lk per 10 lln
• Per bubbels per graad in het lager.
• Nieuwe leerstof via padlet.
• 15 mei: halftijds opgestart met even en oneven nummers. Dit voor het 1e, 2e leerjaar.
• Vanaf 2 juni: opstart kleuter.
• Vanaf 5 juni: opstart lager.
• Voor en na- schoolse opvang zorgt voor 2 bubbels.
• Geen stille studie omwille van de mengeling van de bubbels.
• Apart Corona-rapport. Deel puntenrapport, deel alternatief rapport.
9. Goedkeuring schoolreglement
• Grootste veranderingen staan in het geel. (Zie bundel.)
• Schoolreglement zoveel mogelijk evenaren met Zingem.
• Geen zeeklas en STEM-klas door corona.
o Zeeklas= volgend jaar daguitstap naar de zee, met de niet-geannuleerde
activiteiten.
o STEM-klas= volgend jaar STEM- week op school.
10. Cijfers tevredenheidsonderzoek
• Enige item dat minder scoort = verkeersveiligheid.
• Meester Peter heeft samen gezeten met de Politie. Maar wegens corona is dat niet
verder kunnen gaan, wat begrijpelijk is.
• 123 mensen hebben geantwoord op de enquête.
• Naar de toekomst toe enkele bedenkingen over hoe en wat.
• Samenwerking met het rusthuis?
• Communicatie (bedanking) naar de ouders wordt nog gedaan.
11.Varia
• Pieter: hoe zit het met het afdak van de kleuters? → Door corona zijn er heel wat
werken stopgezet. Onder andere in andere scholen, dit zorgt ervoor dat alle andere
werken later starten.
• Datum volgende vergadering: Dinsdag 6 oktober 2020 om 20u00

