Verslag Schoolraad van 7 februari 2012
Aanwezig:
Voor de directie: Jan Van den Bossche
Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kurt Peeters (voorzitter), Annemie Malfait
Voor het onderwijzend personeel: Meester Pascal De Meersseman, Juf Flory, Juf Petra
Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke
Voor het schoolbestuur: nihil
Verontschuldigd: Christiaan Chiers, Katrien Devaere, Frank De Clercq
1. Goedkeuring van het verslag van september 2011:
Geen opmerkingen
2. Schoolpopulatie / evolutie leerlingenaantal:
Kleuter: - 27 lln t.o.v februari 2011
Lager: + 7 lln t.o.v februari 2011
 Totaal: -20 leerlingen
Er komt binnenkort waarschijnlijk een nieuwe omkadering:
 kleuter en lager zou gelijkgeschakeld worden
 GOK uren zouden ook geïntegreerd worden in de regularisatie
 centrumsteden zouden op die manier meer uren krijgen ten koste van de landelijke
scholen
3. Wijziging max. factuur door index:
2&3 jarigen: van 20 naar 25
4 jarigen: van 30 naar 35
5 jarigen: van 35 naar 40
Lager: van 60 naar 65
Meerdaagse uitstappen: 360 naar 390
 van toepassing vanaf volgend schooljaar – komt in schoolbrochure
Opmerking: Bosklassen gaan niet langer door in Amberloup maar in Heer Sur Meuse.
4. Investeringswerken:
Speelplaats:
- afsluiting staat weer vast
- Project wordt op de begroting gezet
Werken Deerlijkstraat:
- muur is gestabiliseerd
- nu wachten op offertes voor funderingen aan te pakken
Klooster: erfpand naar zowel lager als middelbaar -> op langere termijn wordt gekeken wat
daarmee kan gebeuren ; eventueel uitbreiding speelplaats kleuters?

Fietsenstalling:
- dossier is zo goed als klaar -> dit schooljaar wordt wellicht te krap?
6. Circus Picolini:
Mazout voor elektriciteit en verwarming: Poleyn -> Annemie
Week voor de voorstelling wordt de tent gezet en dan volgen de hele week repetities!
7. Varia:
Wat werd eigenlijk aangekocht met de senseopunten?:
- senseo-apparaat
- verf
- waardebon voor sportmateriaal
Volgende vergadering donderdag 14 juni om 19u in ’t Centerke op het Toyeplein.

