Verslag schoolraad 24/04/2017

Aanwezig: Vera Leemans, Bernard Carpriau, Nicolas Tybergin, Michèle Abbeloos, Patricia Hautain,
Pascale Van Buggenhout, Marjan Thielemans
Verontschuldigd: Laura Van Dijk

1. voorstelling van de leden in de vernieuwde schoolraad
2. mededeling datum volgende vergadering: 12 juni 2017 om 19u
3. overlopen huishoudelijk reglement en aanduiden voorzitter en secretaris:
- voorzitter: Michèle Abbeloos
- secretaris: Marjan Thielemans en Pascale van Buggenhout

4. communicatie verslag naar ouders, leerkrachten en anderen: dit kan via de website van de school
(er is een onderdeel schoolraad)
Het verslag is een advies!

5. agendapunten:
5.1. groene speelplaats: bij de uitwerking van de groene speelplaats werden verschillende partners
betrokken:
- groene corridor
- MOS
- gemeente
- ouder tuinarchitecte

5.2 ouderenquête in samenwerking met agentschap voor inburgering en integratie
- enquête polst naar de huidige communicatie tussen ouders en school
- we bekijken of er een mogelijkheid is om oudercafés op te richten (drempel tot school verlagen –
gesprekken rond bepaalde onderwerpen met eventueel inbreng van andere partners zoals andere
ouders, medewerkers bib enz)

- respons op de enquête was niet zo groot
- 2 mei: bespreken resultaten met Agentschap
- School blijft inzetten op communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid

!Tip voor de school:
Ipv een affiche of een ‘woordje’ op papier over bv opbrengst eetfestijn, kunnen we ook een filmpje
maken (bv kleutertjes die op hun nieuwe fietsjes rijden) en dit filmpje afspelen de avond zelf, op
Facebook, op Gimme, op website, …
5.3.peuter/kleuteronderwijs splitsen vanaf volgend schooljaar
- ok. Bedenking: Is er nog een goede mix Nederlandstaligen – anderstaligen?
We proberen een gezonde mix te bewaren, maar het is niet altijd gemakkelijk om de realiteit te
veranderen.
- redenen om opnieuw een opsplitsing peuter-kleuterklas te maken zijn divers: motoriek, groot
leeftijdsverschil, pampers, taal, organisatie, …

5.4 Taalvaardigheidsonderwijs ism steunpunt diversiteit en leren:
- lagere school : :met Koen van SDL
- kleuterschool: met Liv van OVSG

5.5. aanpassing schoolreglement – defintieve uitsluiting vanaf 1 juli aanpassen:
- Voorstel van geleding personeel om dit te wijzigen naar ‘vanaf een nieuwe school gevonden is’
- dit wordt teruggekoppeld naar de ouderraad
- voorlopig geen wijziging

5.6 varia: I-school
- niet gebruiksvriendelijk en weinig flexibel!
- voorstel: Er wordt een bepaald bedrag gestort op een bepaalde rekening en afhankelijk van het
aantal minuten bewaking dat ‘verbruikt’ wordt, gaat er dan geld van die rekening.

