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Aanwezig:

Geert De Clercq, Nele Vanhoutte, Marleen Everaert : leden-leerkrachten
Pieter Van Oost, Annelies Vroman, Kristof Meere: leden-ouders
Edwin De Poortere, Claudine Rogge, Bea Gheeraert: leden lokale gemeenschap
Peter Berlamont: directeur
Karline Rogiers: secretaris

Verontschuldigd: Hannelore Verzele: schepen van onderwijs

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Verlofdagen 2017-2018.
Actualisatie lestijdenpakket 2017-2018(*).
Schoolreglement(*).
Jaarplanning doornemen schoolraad.
Navorming 2017-2018.
Gezondheidsbeleid.
Ondersteuningsnetwerk.
Inschrijvingsbeleid.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
Het verslag van de vergadering van woensdag 21 juni 2017 wordt goedgekeurd.

2. Facultatieve verlofdagen 2017-2018.
Maandag 2 oktober 2017 en maandag 30 april 2018 (brugdag) werden in samenspraak met andere
scholen in Kruishoutem als facultatieve verlofdagen genomen.
De pedagogische studiedagen werden vastgelegd op maandag 27 november 2017 en woensdag 17
januari 2018.

3. Lestijdenpakket 2017-2018.
Op het einde van de grote vakantie waren 37 kinderen in het 1 e leerjaar ingeschreven.
Het gemeentebestuur besliste om nog 4 lestijden bij te betalen van de werkingsmiddelen.
Het 1e leerjaar is voor 95 % gesplitst. Er wordt aan co-teaching gedaan.
Van de scholengemeenschap kregen we nog 2 punten zorg = 1/36 en 2 punten ICT = 1/36 ict.
Deze lestijden worden door Anke Dhondt ingevuld.

4. Schoolregelement.
Door het laattijdig ontvangen van de richtlijnen van OVSG betreffende het aantekenen van protest
bij weigering van getuigschrift staat dit niet in het schoolreglement. Het schoolreglement was al
ingediend ter goedkeuring. Elke wijziging in het schoolreglement moet door de gemeenteraad
worden goedgekeurd. De schoolraad stelt voor een addendum te plaatsen om wettelijk in orde te
zijn.

5. Jaarplanning schoolraad.
Dinsdag 20 maart en 12 juni 2018 worden als volgende data schoolraad gepland.

6. Navorming 2017-2018.
Er worden pedagogische studiedagen voorzien op:
- Maandag 27 november2017 : studiedag leerkrachten “tussen koffie en kunst”. Deze workshop
gaat door bij Be-Part in Waregem.
- Woensdag 17 januari 2018 : studiedag voor alle personeelsleden van de school alsook
poetspersoneel. Het ganse team wordt onder de loep genomen. Iedereen krijgt het bundeltje
“waarom we twee oren hebben en maar een mond”. Er wordt vooral dieper op ingegaan “Hoe
communiceer ik met kinderen?”
- De schoolraad juicht het toe dat de studiedagen praktisch gericht zijn, meteen bruikbaar
voor de dagelijkse klaspraktijk.

7. Gezondheidsbeleid
Voor de promotie van gezonde voeding werd een nieuwe brochure opgesteld “Goesting in
gezondheid” met als inhoud : Waar staan we voor ? Waar gaan we voor en de duidelijke
afspraken rond gezonde voeding zoals fruit in de voormiddag en een koek in de namiddag.
De traktaties bij verjaardagen zijn ook gezonder geworden, soms fruitspies.
Kristof Meere bezorgt de gegevens aan directie betreffende het zuiveren van kraantjeswater.
Dit gezondheidsbeleid wil de school doortrekken voor de komende schooljaren.
Ook de opvang doet mee. Enkel op dinsdag wordt nog chocomelk gedronken.
De traiteur houdt zich goed aan de afspraken betreffende gezonde voeding. Er wordt veel fruit
voorzien als dessert. Met het schoolteam werd na grondige analyse beslist om geen fruit meer aan te
bieden van de school. De schoolraad betreurt het dat er niet meer wordt ingegaan op de actie fruit
op school van Tutti Frutti. De schoolraad adviseert om vooral in de bovenbouw een fruitmand als
surplus in de klas te plaatsen. Dit misschien ook voor kinderen die thuis niet in de mogelijkheid zijn
om fruit mee te brengen. Goede afspraken maken met de leverancier om de bijkomende last voor de
leerkrachten zo min mogelijk te houden.

8. Ondersteuningsnetwerk.
Er zijn ondertussen verkennende gesprekken geweest met het SYM, Craeneveld te Eine.
Ze komen enkel tussen voor kinderen die een verslag hebben van het CLB maar geen plaats hebben in
het buitengewoon onderwijs.
Team 4 telt 2087 leerlingen waarvan 22 leerlingen met een verslag. Daarvan hebben 8 leerlingen een
lopend traject.
Onze school heeft voorlopig geen recht op ondersteuning.

9. Inschrijvingsbeleid.
Voorlopig nog geen goedkeuring van de commissie van leerlingenrechten ontvangen. Ons dossier ziet
er goed uit maar er dienen nog enkele kleine aanpassingen te gebeuren. Op de website staat een
vakje met de info hoe en wanneer ouders hun kinderen kunnen inschrijven voor volgend schooljaar
2018-2019. Op 6 november starten we met de eerste inschrijving, nl zelfde leefentiteit (broers en
zussen) en kinderen van leerkrachten.

10. Varia.
-

Kiss en ride zone :
Het parkeren op en rond de school is veel verbeterd daar er niet meer op voorhand mag
geparkeerd worden op de Kiss en Ride zone. Ongeveer 40 kinderen gaan mee met de rij naar
parking Elckerlyc.

Einde vergadering: 21u15.
Volgende vergadering : dinsdag 20 maart 2018
Opgemaakt te Kruishoutem op 16/10/2017
Karline Rogiers
secretaris
bureel@gemeenteschoolkruishoutem.be

