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TO DO
Zie fluo

Bezinning

“In de schijnwerper”, uit Leeftocht, jaargang 38, nr.2, oktober 2022

Goedkeuring vorig verslag

Goedgekeurd.

Opvolging vorig verslag

 Bevraging nog eens opnieuw doen dit schooljaar, niet zo veel respons gehad, misschien ligt 
de drempel lager als de bevraging anoniem ingevuld kan worden.

 We zwemmen om de 14 dagen met 2 klassen en de oudste kleuters in Sportoase Deurne. De 
leerlingen van 3 en 4 gaan het vaakst omdat ze op deze leeftijd het meest ontvankelijk zijn 
om te leren zwemmen. Het busvervoer wordt dit jaar betaald door de gemeente.
In de nieuwsbrief moeten we nogmaals vermelden dat losse shorts niet toegestaan zijn en 
dat leerlingen die dit toch dragen effectief niet in het water zullen mogen. (op vraag van de 
redder), voor de hygiëne vragen we ook om lange, losse haren in een paardenstaart te doen.
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Aanwending lestijden en organisatie van de school

Invulling lestijden
Alle lesuren zijn ingevuld in onze klassen.  Op dit ogenblik geen tekort aan leraren op school.

Middagtoezicht kleuters
Voor uren kinderverzorging nog geen kandidaten.  Op onze school hebben we de keuze gemaakt om 
deze uren in te zetten voor de middagpauze, maar mensen die op vacature gereageerd hebben, 
wilden dit graag doen in combinatie met andere school.  Scholen van de scholengemeenschap 
hebben geen extra uren om nog iemand extra aan te nemen.  Kinderverzorgsters in de scholen van 
de scholengemeenschap hebben al allemaal een opdracht die over de middagpauze heen loopt.

Iemand op vrijwillige basis met een vrijwilligersvergoeding? Vacature op VDAB wordt aangepast 
zodat er niet enkel kinderverzorgers gevraagd worden.

Digitale inschrijvingssysteem
Op het volgende scholenoverleg gaat besproken worden hoe wij met onze school mee in het digitale 
inschrijvingssysteem van de gemeente Wijnegem gaan stappen. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan 
in combinatie met het internaat, zal nog duidelijk worden.

Prioriteiten / werkgroepen 

ICT: 
• Collega’s versterken in werken met bepaalde apps en programma’s.
• Leerlijn en competenties overlopen en uitwerken + ICT op rapport.
• Gebruik van Google Classroom verder uitwerken.

Differentiatie: 
Dit jaar ligt de focus op “Hoekenwerk in het eerste leerjaar”.  Om de overgang tussen kleuterschool 
en lagere school minder bruusk te maken, om leerstof speels en gedifferentieerd aan te bieden.

Speelplaats:
• GOK-beleid: verder inzetten op thema Diversiteit:  verschillende mogelijkheden creëren om 

‘goed’ te kunnen spelen.
• Belangrijk: veiligheid op de speelplaats

→  niet alleen op materieel vlak, ook op vlak van welzijn.
• Spelen met los materiaal (zoals springtouwen, rekkers…) kan ook, mag ook van thuis zijn. Dit 

mag nog eens in nieuwsbrief vermeld worden, want het is niet voor iedereen duidelijk dat dit
speelgoed mee naar school mag komen.

Evaluatie Rots & Water: na de studiedag werd dit niet door de meerderheid gedragen en zoeken we 
verder naar een andere geschikte aanpak.

Infrastructuur

• Letters op gevel: dat mag maar daar moet een bouwaanvraag voor ingediend worden omdat 
dan het uitzicht op straat verandert. Om kosten te drukken, stellen we dit uit zodat het 
samen kan ingediend worden met de bouwaanvraag van de luifel.
→ We vragen na bij Maarten Janssens (schepen Wijnegem) 
◦ of dit effectief een bouwaanvraag is of dat dit via meldingsplicht kan en welke kosten 

hieraan verbonden zijn.
◦ of er op de grond kan geschilderd worden dat hier een school is.
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• Speelplaats: luifel → We gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden, omdat vorige opties 
onbetaalbaar zijn geworden. Is het een optie om transparant te zijn over de bedragen 
hiervan in de nieuwsbrief? Zo krijgen ouders hier meer duidelijkheid over en begrijpen ze 
waarom er nog steeds geen nieuwe luifel is.

Varia

 Volgende vergadering voorstellen nieuwe lid van de oudergeleding: Berlinda Olislagers, 
mama van Bent, Olivia en Leon Ryckebusch.

Volgende vergadering: 27/02/2023 om 20 uur
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