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Schoolraad
Tijdstip

1 maart 2021, 20 u. – 21 u. (digitaal via ZOOM)

Aanwezig

An Plasmans, Lina Haentjes, zr. Ann Meyvis, Leentje Van de Vel, Ingrid
Van de Velde , Stephanie Somers, Els Sommen

Verontschuldigd

Naomi Apers, Francis Luyckx

Verslaggever

Stephanie Somers

Agenda

•
•
•
•
•
•

Opvolgen en goedkeuren van het verslag van de schoolraad
van maandag, 19 oktober 2020
Vaste benoemingen
Telling 1 februari 2021
Inschrijvingen 2021-2022
Verkiezingen schoolraad
Varia

Goedkeuring vorig verslag
OK

Vaste benoemingen
•
•

Nele Van Praet had begin dit schooljaar al mutatie van 15 uur gevraagd en gekregen. Nu zijn de
overige 9 uur ook in orde.
Nieuwe kans op vaste benoemingen op 1 juli 2021, enkel vrije uren in kleuterschool. Maar geen
mogelijke kandidaten, lagere school: geen uren.

Telling 1 februari 2021
•
•
•
•

27 kleuters en 98 leerlingen in de lagere school.
Aantal lestijden moet nog herbekeken worden, dit is afhankelijk van SES kenmerken en 1,5
(moet nog bevestigd worden door verificateur).
Er zullen zeker minder lestijden zijn dan dit schooljaar.
De correcte cijfers geven we tijdens laatste schoolraad.
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Inschrijvingen 2021-2022
•
•
•
•

•
•

De officiële start: zelfde als andere scholen in Wijnegem: vanaf 18 maart '21
Het aantal leerlingen per klas is afhankelijk van het aantal vierkante meters ruimte in lokalen.
( min. 2,5 m² om nog een krachtige leeromgeving te kunnen creëren.)
Kleuterschool 40 (of 44? Dit wordt nagevraagd aan het schoolbestuur. ) , lagere school 100.
Voor het schoolbestuur moet de directie niet per klas op de site zetten hoeveel leerlingen nog in
elke klas kunnen, maar zet de directie er best op dat ze hiervoor telefonisch contact moeten
opnemen. Dit om geen foute informatie te verspreiden als er niet snel een update kan gedaan
worden van site (bv. tussen inschrijvingen op 1 dag).
We gaan een filmpje maken om de mensen digitaal kennis te laten maken met onze school.
Hoe gaan we de komende jaren mensen aantrekken om in te schrijven op onze school en
internaat? Dit is iets om over na te denken. ( Groene en gezonde omgeving in de verf zetten,
pedagogische visie, kennismakingsfilmpje,…)

Verkiezingen schoolraad
•
•

•
•
•
•
•
•

De brief om na de schoolraad aan de ouders te bezorgen is goed.
De ouders moeten zich kandidaat stellen voor 11 maart 2021, zodat 12 maart 2021 de
stembiljetten mee naar huis kunnen. De stembiljetten worden aan de brief geniet. ( 2
stembiljetten)
Op het tijdspad voor het meegeven van het verkiezingsbiljet staat voor 18/3/2021. Wij geven de
brief mee op vrijdag 12/3/2021. Dit op papier voor elke rechthebbende ouder.
Er zijn 2 plaatsen voor de ouders.
Het kiesreglement komt op de website.
Er komt een stembus op school om de stembiljetten te verzamelen.
Al de andere data hoeven niet in het kiesreglement gemeld te worden.
De uitslag wordt bekend gemaakt aan de schoolraad.

Varia
•
•
•

Nieuwsbrief ook naar Leentje en Francis sturen.
Schoolfeest mag momenteel niet doorgaan, maar we zoeken een alternatief.
(wandelzoektocht,…)
Vrije dagen in lijn leggen met andere scholen uit de buurt en met internaat. Dit voor de opvang
(wolk).

Volgende vergadering: 29 maart 2021, 20 u.
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