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Aanwezig:

Geert De Clercq, Marleen Everaert : leden-leerkrachten
Vergote Angelina, Pieter Van Oost, Annelies Vroman; leden-ouders
Claudine Rogge, Bea Geeraert, De Poortere Edwin ; leden lokale gemeenschap
Kathleen Hutsebaut: schepen van onderwijs
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris
Verontschuldigd: Prisca Van Gysegem,
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8.

Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Actualisatie lestijdenpakket 2021-2022.
Lerarenplatform
Jaarplanning doornemen schoolraad.
Jaarthema.
Maatregelen Corona.
Inschrijvingsbeperking
Varia.

1. Goedkeuring vorig verslag.
Het verslag van de vergadering wordt goedgekeurd.
Dit zal op de website geplaatst worden.

2. Actualisatie lestijdenpakket 2021-2022.
Onverwacht kregen we in juli nog enkele lestijden bij :
- 6/24 lt bijsprong (extra lt corona). Juf Charlotte neemt 4/24 op ter ondersteuning in 2 en 3de
kleuterklas + Koala test. 2/24 voor juf Fleur voor extra zorg in de klassen.
- 5/32 extra uren kinderverzorgster voor juf Jolisa. Nicole Loeters kan op deze manier volledig in
Zingem werken en komen deze uren vrij voor Jolisa die in totaal dan 13/32 heeft.
- 3/36 extra lt ICT (digisprong) deze worden aan de uren van Fleur toegevoegd en komt ze op een
totaal van 8/36 ICT.
- Van de scholengemeenschap ontvingen wij nog 1 lt voor Zorg en 1lt voor ICT. Deze worden door
Fleur ingevuld.

3. Lerarenplatform
Voor het lerarenplatform van 2021-2022 worden 6 leerkrachten aangesteld. 4 voltijdse en 2 deeltijdse.
De lkr zijn : Vancaester Jolijn, Verschuere Eva, Van Dorselaer Aafje, De Witte Justine, Haelterman Mathieu
(8/24) en Dumont Eline (3/24).
Vancaester Jolijn heeft onze school als ankerschool. Deze leerkrachten worden ingezet voor een langere
vervangingen. Deze leerkrachten kunnen zo hun TADD opbouwen binnen de SG. Juf Nele doet de
aanvangsbegeleiding van deze leerkrachten.

4. Jaarplanning doornemen schoolraad.
De volgende vergaderingen worden vastgelegd op dinsdag 8 maart en donderdag 23 juni 2022.

5. Jaarthema
Dit schooljaar is het jaarthema De “Weide” Wereld lettert.
We werken een 2de schooljaar aan de leesmotivatie bij de leerlingen.
Ook de pedagogische studiedagen van maandag 27 september en woensdag 16 maart 2022 staan in het
teken van het jaarthema. Voor de kleuters en 1ste graad is er LiST en voor 2de en 3de graad is er DENK.
Iedere maand is er een optreden van 2 klassen. Het weidewereldlied is eigen tekst op het liedje van
vuurwerk. Het schoolfeest op zaterdag 14 mei 22 staat in het teken van “de weidewereld feest”.

6. Maatregelen Corona.
Momenteel zijn er 3 klassen in quarantaine. 2de lj B en 5de lj volledig en 6e lj een deel. De arts van het CLB
en het call center bepalen wie er in quarantaine gaat en wie terug mag. Ieder gezin is anders. Er is geen
algemene regel.
Kan er van de corona info van de gemeente geen algemene regel opgesteld worden of op niveau van
gemeente iets bepaald worden wat er moet gebeuren in geval van ?
Het 5e en 6e lj dragen terug een mondmasker en externen worden niet meer binnen gelaten voor 1 week.

7.Inschrijvingsbeperking.
Binnen het schoolteam is er besproken om de inschrijvingsbeperking te stoppen. Er zijn slecht 10 geboortes
in 2020 op de Marolle. Zo zullen er in de toekomst geen 24 leerlingen per geboortejaar en per klas meer
ingeschreven worden.
De stopzetting in een positief verhaal meedelen aan de ouders vb door bouw van 2 nieuwe klassen weer
meer ruimte.
Voor 1 november moet dit gemeld worden aan de commissie van leerlingenrechten in Brussel. De beperking
kan ieder jaar bijgestuurd worden.

8.Varia
- Hoe ver staat het met de uitbouw van de klassen en afdak?
Van Agodi de bevestiging gekregen dat het ingediende dossier volledig is en mag gepubliceerd worden.
Als de gunningen in orde zijn mag er gestart worden.
- Op de infoavond werd in de 2e graad vaag gesproken over de BAO-fiche. De uitleg was een beetje
onduidelijk.
In het 5e en 6e lj wordt er dieper op ingegaan en uitgelegd. Misschien vroeger niet over spreken.
De gegevens uit de BAO fiche worden door de zorgleerkrachten en de klastitularis ingevuld.
- Zijn er met het rusthuis al afspraken gemaakt betreffende gebruik van hun parking? Een eerste overleg
is gepland.
- Zeer positieve reacties over de opvang georganiseerd door de gemeente.
- Daar het eerste kwartiertje van de opvang gratis is, wordt de drukte aan de schoolpoort om
16u meer gespreid.
- Op de kijkdag van 27 augustus waren er ongeveer 300 bezoekers. Zeer groot succes.
- Er werden 5 infoavonden voorzien telkens van 2 klassen dit om de crowding te vermijden.

Einde vergadering: 21u30.
Volgende vergadering : dinsdag 8 maart 2022 om 20.00u
Opgemaakt te Kruishoutem op 8 november 2021
Karline Rogiers
secretaris
info@deweidewereld.be

