Verslag Schoolraad van maandag 21 februari 2011
Aanwezig:
 Voor de directie: Jan Van den Bossche
 Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kurt Peeters (voorzitter), Annemie Malfait
 Voor het onderwijzend personeel: Juffrouw Flory Janssens, Meester Pascal De
Meersseman, Petra Ballekens
 Voor de lokale gemeenschap: Christiaan Chiers
 Voor het schoolbestuur: Katrien Devaere
Verontschuldigd: Frank De Clercq (schoolbestuur)

1. Goedkeuring van het verslag van 16 september 2010:
Geen opmerkingen
2. Schoolpopulatie / evolutie leerlingenaantal:
De telling gebeurt elk jaar per 01 februari. Het aantal ingeschreven leerlingen zijn bepalend
voor het aantal toegekende lesuren en de uren omkadering.
Evolutie t.o.v. februari 2010:
-

Kleuters: + 12 tot 153
Lagere school I: - 5 tot 123
Lagere school II: -12 tot 198
VBS Sint-Jozefstraat (4 klassen): +3 tot 83

Conclusie: In het algemeen blijft het totaal aantal leerlingen dus stabiel op 557 (-2).
De mooie toename bij de kleuters (+12) compenseert de daling van het aantal leerlingen in de
lagere school (- 14).
Vooruitzichten:
Doorstroming derde kleuter  eerste leerjaar: 63 lln. + de lln. van afdeling “Ter Winckele”
Uitstroom 6de leerjaar  secundair: 82 lln.
Peuteronthaal: Er wordt 5 maal per jaar een kennismakingsdag in het kleuter georganiseerd in
functie van de 5 instapmomenten (na elke schoolvakantie). Dit wordt als zeer positief ervaren
omdat de ouders naast de leerkracht en het klaslokaal, ook de andere ouders beter leren
kennen, wat de drempel om in te schrijven minder groot maakt.
De leden van de schoolraad raden aan, om naast de uitnodiging die in het begin van het
schooljaar naar de ouders wordt verstuurd, nog een tweede herinneringsbrief te versturen in
functie van het instapmoment van elk individueel kind.
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De schoolraad vindt het ook een goed idee en een mooie attentie om n.a.v. de tweede
verjaardag van het kind een verjaardagskaartje te sturen met info van de school, zoals dit
vroeger gebeurde.
3. Geplande en lopende investeringen/werken:
Instorting plafond klas 1 B:
De herstellingswerken zijn volledig uitgevoerd: nieuw plafond en schilderwerken. Verf werd
door gemeente Zwevegem ter beschikking gesteld en de schilderwerken werden uitgevoerd
door klusjesman Marc Bogaert.
Op de vraag wanneer er een brief met de stand van zaken aan de ouders gericht zal worden,
antwoordt Katrien, dat we nog op de officiële oplevering van de architect ( = eindverantwoordelijke) wachten. De architect werd hiervoor aangeschreven vanuit het schoolbestuur.
Pas na de definitieve oplevering, kan er een officieel schrijven aan de ouders gericht worden.
Fietsenstalling (fase 3 werken):
De gesprekken tussen de gemeente en de eigenaar(s) zijn beëindigd, maar er werd nog niets
officieel op papier vastgelegd. Er is ook nog geen duidelijkheid over de juiste te benutten
oppervlakte. De school kan dan ook nu nog geen concrete offertes aanvragen.
4. Veiligheid / welzijn:
Brandoefeningen:
Er vonden 3 brandoefeningen plaats: positieve evaluatie
1) Deerlijkstraat (in samenwerking met het secundair)
2) Kleuterafdeling (evacuatie via brandtrap ging vlot)
3) Vestiging Toyeplein (november: in samenwerking met aanwezige lln. van “De Klimop”)
Verkeersveiligheid Driehoek Toyeplein:
Stille dood gestorven. Er werden geen betonblokken door de gemeente langsheen de
voorgevel geplaatst (verkeersvrij pad). Blijkbaar geeft de Gemeente voorrang aan extra
parkeergelegenheid voor het cliënteel van de lokale handelaars.
De gemeentelijke verkeerswerkgroep bestaat niet meer. De verkeerswerkgroep van onze
school wel.
Pascal wijst op de gevaarlijke situatie van de “fietsers rij”. Pascal stelt voor om eens via een
meldingskaart de problematiek aan te kaarten. De Gemeente dient dan wel een antwoord op
onze verzuchtingen te geven. Eventuele kunnen we ludieke acties op het getouw zetten om de
aandacht op de verkeersveiligheid te vestigen.
Het blijft in de eerste plaats een “opvoedkundig probleem” bij de ouders.
Heraanleg speelplaats Deerlijkstraat:
Project werd in 2000 opgestart met een voorziene 70 % tussenkomst (subsidies). Ondertussen
zijn we 10 jaar verder en zijn de offertes niet meer representatief. Het Ministerie geeft
systematisch voorrang aan dringende dossiers waardoor ons dossier blijft aanslepen.
De vernieuwing van de speelplaats zal om budgettaire redenen eerder simpel gehouden
worden i.p.v. bvb. het voorziene “Atrium”.
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Pascal wijst op de vergevorderde erosie van de muren. Jan antwoordt dat klusjesman Marc al
dringende herstellingswerken heeft uitgevoerd.
Andere: Er bestaan plannen om de refter in de Deerlijkstraat te herschilderen.
5. Activiteitenkalender/ extra muros:
Boekenbeurs:


In het kader van het klasoverschrijdende schoolproject “BOEKJE te buiten !” ;
organiseert de Ouderraad als vormende activiteit en in samenwerking met de school een
Boekenbeurs in de turnzaal van de Deerlijkstraat op:
-

Donderdag 24/02/2011 van 16u00 tot 17u00
Vrijdag 25/02/2011 van 15u30 tot 17u30
Zaterdag 26/02/2011 van 14u00 tot 18u00
Zondag 27/02/2011 van 10u00 tot 12u00



Het hoofddoel blijft het lezen bij de leerlingen te stimuleren.



Er werd gestart met 3 externe geïnteresseerden. Uiteindelijk werd PARDOES uit
Mechelen weerhouden gezien het aanbod aan randanimatie.



School houdt zelf de kassa bij en de Ouderraad sponsort het hele gebeuren.

Randactiviteiten in/door de school:
-

Tutorlezen 2de en 4de leerjaar;
Voorleesmomenten;
Het team volgde een nascholing “interactief voorlezen”;
Affichewedstrijd 3de graad via een opdracht op computer;
Lerares Nederlands Ann Debo komt vertellen in de 1ste graad;
Populaire muis Geronimo Stilton brengt een bezoek aan de 2de graad;
Schrijver Mario Demesmaeker staat de leerlingen van de 3de graad te woord;
Voorbezoek aan de boekenbeurs door de klassen;
Geronimo Stilton en Mario Demesmaeker komen op zaterdag op de boekenbeurs signeren;
BIBUS Zwevegem komt ook op zaterdag;
Vanuit de school zullen een aantal “aanraders” aangeduid worden;
Ouders krijgen de kans om een klasboek te sponsoren;
De Ouderraad zorgen voor een gezellige bar op vrijdag, zaterdag en zondag;
Kleurwedstrijd met boekenprijzen;
Enz ...

Aankondiging:
-

Via brief leerlingen, Via affiches (met wedstrijd voor ontwerp),Via Info Zwevegem,
Via Onze Tv Zwevegem, Via Picollo, Via Nieuwsblad, ...

6. Varia:


Lieven vraagt meer uitleg over de interactie tussen de school, het schoolbestuur en de
Gemeente Zwevegem, gezien er toch een aantal items gemeenschappelijk zijn.
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Kurt kondigt aan, dat in het kader van het project “social responsibility” (maatschappelijk
engagement) er via zijn werk 2.250 PC’s/flatscreens worden aangeboden aan INGpersoneelsleden ter ondersteuning van sociale projecten. Deze PC’s krijgen zo een tweede
leven. Enige voorwaarde is dat het personeelslid zelf deel uit maakt of zich inzet voor een
sociaal doel. De directie heeft 10 PC’s gevraagd.



Het schoolbestuur krijgt aansluitend aan de vergadering in klas 1 B een uitgebreide
demonstratie van juffrouw Flory over de functionaliteiten van de aangekochte digitale
borden.
Volgende vergadering op 14 juni 2011 om 19u00 stipt
Agenda- en variapunten bij de voorzitter in te dienen voor 29 mei 2011
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