Verslag Schoolraad 7 juni 2018
Aanwezigen: Maria D’Hooghe, Michael Van Haute, Ellen Raes, Cindy Vaerewijck, Ilse Wielandt,
Veroniek Bombeke, Willy Brijs, Veerle Van Bogaert en Katrien Certyn
Verontschuldigd: Luc De Clercq

Agenda 7 juni 2018

1. Welkom & Bezinning
2. Schoolbrochure en schoolreglement
3. Aanwending en invulling lestijdenpakket:
a/ Kwaliteitsplan:
Nascholingsplan is in wording en wordt reeds deels overlopen
Personeelsvergaderingen + planning algemeen
Lokalen van de nieuwbouw te bekijken – leerkrachten verdelen in werkgroepen
b/ Lestijden:
bijna 95% definitief op dit moment
grootste wijziging op Heihoek: Sofie 4u op Hoofdschool + klasoverschrijdend werken
verdeling van de turn-uren pas in augustus definitief
Enkele veranderingen:
Piet (halftijds) en Niels: 1a
Fien: voltijds 3b
Michael: voltijds
Zorg door Mari (HT), Miek (FT), Annemie (HT) en Lina (1/4)
Lina: muzo (3/4)
4. GDPR op school
Wet op de privacy werd verwerkt in het schoolreglement en dient goedgekeurd te worden door
de schoolraad.
Concreet voor onze school:
 Opletten met het nemen van foto’s in bepaalde houding.
• Niet via facebook of andere sociale media (wel gimme).
• Brief wordt meegegeven samen met goedkeuring schoolreglement (Indien niet terug
tegen oudercontact, laten tekenen op oudercontact)
• Geen klaslijsten (met adressen, GSM-nrs,…) meegeven met ouders.
• In het begin van het schooljaar laten we een lijst rondgaan bij collega’s om te
ondertekenen welke gegevens er gedeeld mogen worden met de collega’s (PV aug).
• Opname in schoolreglement (van Brussel uit).
• Bij mails, andere adressen in BCC.
• Enkel mailen vanuit schoolmail.
5. Update Nieuwbouw
Op schema!
Er zal aan de aannemer toch nog eens gevraagd worden om de schooluren te respecteren
6. Varia :
 Verhuring refter:
prijs gaat van 60€ naar 80€ zonder verwarming en 100€ met verwarming.


Goedkeuring van de facultatieve verlofdagen:
12 okt 2018 en 4 feb 2019
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Goedkeuring van de pedagogische studiedagen:
10 sept 2018 en 12 dec 2018 en 27 feb 2019



Evaluatie schoolfeest
100 eters minder dan vorig jaar – spreiding in eten ‘s middags en ’s avonds zeer goed
gelukt (250 resp. 400)– zeer mooi weer – veel gedronken – mooie winst.



Komende activiteiten:
Zomerdrink 29/06/2018 om 11u30
Mogelijkheid tot inschrijven tot 06/07/2018 En terug vanaf 16/08/2018
Vormsel : 5 mei 2019
Eerste Communie: 12 mei 2019
Schoolfeest: 18 mei 2019



Data voor volgende participatieraden:
11 okt 2018 – 5 feb 2019 – 11 juni 2019

7. Rondvraag & Sluiting
Er wordt gevraagd op te letten dat L5+L6 voldoende actief bezig blijven als het zwemmen voor
hen wordt afgeschaft.
De sponsoring voor de nieuwbouw is volop aan de gang. Het sponsorteam doet enorm zijn best
en heeft al een mooi voorlopig resultaat.
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