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AGENDA
1.Goedkeuring vorig verslag

2. Leerlingenaantal september 2018

Kleuterschool
Lagere school
Heihoek
Totaal

Sept 2017
117
274
24
415

Sept 2018
113
266
18
397

-4
-8
-6
-18

2017: 27 leerlingen coëff 1,5
2018: 13 leerlingen coëff 1,5
Dit zal veel gevolgen hebben voor het lestijdenpakket volgend schooljaar.
We hopen nog een aantal inschrijvingen te realiseren… van geboortejaren 2015 en 2016.
Veel kinderen van 1,5 die weg zijn.
Kleinste klas heeft 19 lln – op zich allemaal redelijk volle klassen ca. 23 à 25 lln
3. Lestijdenpakket
Lestijdenpakket: Niet veel veranderd tov voorlopige versie.
Joke zal lange tijd afwezig zijn
Alexandrina werkt 4/5 dus 8/36e zijn naar Joke gegaan
Niels werkt halftijds gedurende het schooljaar
Lerarenplatform: schoolbestuur heeft cluster gemaakt en uren samen gelegd om mooie
fulltimes te kunnen vormen = Om vervangingen op te vullen. Er werd 8u gekozen voor
kleuter en 24u voor lager. Voorstel was om Tinneke de zorg van 4-5 en 6 te nemen en dat
Miek de vervangingen zou opnemen. Op 1 oktober veranderde er echter heel wat.
Lerarenplatform mag pas ingeroepen worden wanneer je 14 dagen afwezigheid hebt. Geen
korte vervanging bij 1 dag afwezigheid. Uiteindelijk in zee gegaan met Carolus erbij.
2 scholen hebben echter leerkrachten in het platform ingeschreven die deels vaststaan of 4u
van 24.
Wel al personen/vervangingen kunnen gebruiken van dit platform.
Het is al heel veel veranderd… Maar nog heel erg zoeken…
Tot hier tot wel altijd de vervangingen op school kunnen invullen.
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4. Prioriteitenplan
Zie kwaliteitsplan en prioriteitenplan (bijlage)
Zie kwaliteitsplan (bijlage) = uitgebreidere versie van het prioriteitenplan
Wordt ook planning van PV’s in uitgewerkt gekoppeld aan de bijscholingsmomenten.
ZILL- doelen theoretisch uitwerken en dan praktisch toepassen. Oppassen om niet te veel
alles aan te passen en met de juiste bril het te blijven bekijken.
Momenteel de cultuurgebonden en persoonsgebonden doelen reeds bekeken.
Bv. begrijpend luisteren bij de kleuters – hiermee wordt begrijpend lezen behandeld.
Bv. hoe nemen we pesten aan in de klas. Persoonlijk is ok, in de klas doet Joke goed maar
is minder gekend bij de anderen.
5. Nascholingsplan
Zie SWP (bijlage)
Getracht dit beter te organiseren in overzicht wat reeds gevolgd en wat nog te doen
Ook per persoon in fiches gegoten zodat ook zo duidelijk is.
6. Varia
a. Feedback Nieuwbouw : op schema
Lift zal geplaatst worden in de krokusvakantie
Verdeling van de klassen zal binnenkort bekeken dienen te worden.
In totaal 11 klassen lagere school in de nieuwbouw – momenteel 12 lagere.
Ook de kleuterklassen zullen herverdeeld worden.
Andere oude klassen zullen een andere functie krijgen
Elke klas van de lagere school zal een digibord krijgen.
En dan dient verhuis ingepland te worden.
Na de bouw zal de speelplaats aan de beurt zijn.
Planning Bouw:

b. Sponsoring/werkgroep
Momenteel 44 000 euro op de rekening ouderraad, hier zit ook 10 000 euro van
schoolfeest in. Dus +/- 30 000 euro sponsoring + digitaal scherm t.w.v. 2600 euro.
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Na herfstvakanties starten met zoeken naar meubilair samen met voorzitters
ouderraad.
Doordat meubilair door ouderraad wordt gefinancierd, dient de wet op
Overheidsopdrachten niet gevolgd te worden. 
c. schoolreglement – dient opnieuw beetje gewijzigd: enkel adres van
schoolbestuur… Jagersdreef dient naar Tulpenstraat 16
d. nieuw infoboekje gemaakt voor de lagere school obv dat van de kleuters
schoolvisie – filmpje gemaakt en online gezet om ook beeld te geven waarom deze
school te kiezen. = 10 bouwstenen (zie website)
e. Er wordt de vraag gesteld of er meer aandacht kan gegeven worden aan
beweging/sport in nieuw prioriteitenplan
f. TROOPER niet vergeten!! Helpt sponsoring op een zeer eenvoudige manier!
g. Komende activiteiten
Herfstfestijn
Sint
30/11/18
Kerstdrink
21/12/18
Bauhuis – voorstelling school 8/1/19
7. Rondvraag en sluiting

