Verslag schoolraad
Datum

maandag 19 oktober 2020

Aanwezig

Lina Haentjens, Francis Luyckx, Elise Wuyts, Ingrid Van de Velde,
Leentje Van de Vel, An Plasmans, Zr. Ann Meyvisch, Els Sommen,
Naomi Apers

Verontschuldigd

/

1. Aanpassingen schoolbrochure met schoolreglement
Aantal aanpassingen gebeurd t.o.v. vorig jaar:












algemene informatie up-to-date
e-mailadressen van leerkrachten worden later toegevoegd
vakanties en vrije dagen (worden elk jaar bijgewerkt)
extra uitleg i.v.m. oudercontact
(aandachtspunt: oog hebben voor mensen die geen internet hebben/taal niet machtig
zijn)
gegevens CLB zijn toegevoegd
leerlingenaantallen staan nu voor de hele school, maar moeten eigenlijk per klas
geformuleerd worden (dit wordt meegenomen naar een latere vergadering)
deeltijds leerplichtonderwijs voor 5-jarige kleuters
verkeersafspraken in de wijk
 anders formuleren van parkeerplaatsen voor ouders van externe leerlingen
sport op school
 eventueel toevoegen dat extra kledij mag voorzien worden
milieu en gezondheid: maandag is fruitdag, groenten mogen ook
( toevoegen aan brochure)

2. Verslag doorlichting





geen verslag omwille van try-out, wel synthesegesprek o.b.v. ontwikkelingsschalen
werkpunten:
o onderwijskundig beleid en zorgvisie verder uitschrijven
o regelmatig evalueren of onze zorgwerking op punt staat
o brede basiszorg is niet voldoende zichtbaar en moet ook meer als een lijn
uitgewerkt worden
o ouders en leerlingen meer betrekken bij aanpakken en uitwerken van
zorgtrajecten
positieve punten:
o veel zorg op school (maar vooral vanuit buikgevoel)
o zorguren zijn verdeeld naar noden
o verhoogde zorg

3. Verkeer rond de school






Is fietsstraat nog nodig voorbij Savenierslaan?
Fietsers die richting dorp rijden, komen soms voorbij paaltjes. Is gevaarlijk als
tegenliggende auto.
Verkeersbord om oude fietspad aan te geven, staat er nog. Dit zorgt voor verwarring.
Eventueel zebrapad voorzien net voorbij de schoolpoort richting Savenierslaan.
Is wel verbetering tegenover vroeger.

4. Varia


Oudercontacten digitaal of op school? Indien mogelijk (afhankelijk van kleurcodes)
keuze laten aan ouders.

5. Datum volgende vergadering
Maandag 1 maart 2021 om 20.00 uur

