OLV Ten Bos

Verslag Schoolraad 5/02/2019

Aanwezigen: Veerle, Cindy, Michael, Ellen, Katrien, Veroniek
Verontschuldigd: Ilse, Maria, Luc

Agenda Schoolraad 5/02/2019

1. Verwelkoming en bezinning
2. Goedkeuring vorig verslag:
3. Leerlingen aantal: op 1/02/2018

Kleuterschool
Lagere school
Heihoek
Totaal

Feb 2018
132
273
26
431

Sept 2018
113
266
18
397

Feb 2019
131
259
23
413

-1
-14
-3
-18

2017: 27 leerlingen coëff 1,5
2018: 13 leerlingen coëff 1,5
Nu: 12 leerlingen coëff 1,5
Leerlingeninschrijfsysteem is niet waterdicht op “school(s)hoppen”. Limieten stellen is een
inschatting, en kan gevolgen hebben voor capaciteit. Aftoetsen en afwachten om limieten
aan te passen.
4. Lestijdenpakket:
Lestijden nog niet bepaald. Verloven nog niet gekend (tegen 1/05/2019).
De vele afwezigheden wegens ziekte/operatie konden allemaal opgevangen worden
door het platform en interims.
Extra uren administratie gekregen: 18 punten  9u HSO of 7u HOKter
Redelijk veel sollicitaties ontvangen – om administratieve taak van Heihoek en
hoofdschool in te vullen – HOKter gevonden + 5/36 (Maaike De Vos) voor
hoofdschool HSO’er die ICT kan en ondersteuning zorgcoördinator met inputten AVI
testen en dergelijke…
5. Prioriteitenplan
Muzo valt even weg door vele vervangen.
Taalbeleid is lopende – theoretisch deel wordt uitgewerkt
Agenda koppelen aan leerlingvolgsysteem (zie nascholing)
6. Nascholingsplan
Met vele vervangen is dit ingewikkeld maar toch in te vullen in mate van mogelijke.
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7. Varia
a. Feedback Nieuwbouw : op schema
Schilderen in februari – schrijnwerker is bezig – plafonds in uitvoering
Voorlopige oplevering voorzien voor Pasen
Verhuis liefst nog voor vakantie – opening liefst op schoolfeest
Herbert heeft oude klassen bekeken
Klasverdeling is rond: Marie en Rosie beneden / 2B michael + 4B Ann + 4A
Veroniek op 1e / Isabelle 5b en Kathleen 5A op 2e Carolien 6B (naast 6a in
vorige bouw)
3B blijft zitten – 3A komt ernaast – 2A Griet
1e daar waar Carolien nu zit –
Martine Heihoek komt in Giraffen of Dolfijnen
Er kan maar 1 dossier om de 2 jaar aangevraagd worden bij Agion – Herbert
zoekt eerst het dak te doen en pas daarna de schoolplaats. 
b. Sponsoring/werkgroep:
Oude banken te verkopen per opbod
48.000 bijeen gehaald + Cera nog 2000€ - mooi resultaat
c. Komende activiteiten:
Nelekesquiz 16/03
Voordrachtwedstrijd 22/02
Koffiestop 29/03
Limonadefuif vrijdag 1/03 + Carnaval
8. Rondvraag en sluiting:
Werkgroep verkeer in whatsapp met buurt en scholen – telling in omgeving – ook
naar Droomballon.

