Verslag Schoolraad van 6/2/2014
Aanwezig:
Voor de directie: Bart Opsomer
Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Annemie Malfait, Kristien Boens
Voor het onderwijzend personeel: Meester Pascal De Meersseman, Juf Flory, Juf Petra
Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Christiaan Chiers, Rosa
Crommelinck
Voor het schoolbestuur: nihil
Verontschuldigd: Katrien Devaere, Frank De Clercq
1. Goedkeuring van het verslag van september 2013:
Geen opmerkingen
2. Schoolpopulatie / evolutie leerlingenaantal:
Kleuter: +12lln t.o.v feb 2013
Lager: +5 lln t.o.v feb 2013
 Totaal: +17 leerlingen → succes!
Bij de kleuters komen er onmiddellijk 12 lestijden bij, er wordt een apart zomerklasje
ingericht.
Ter info: Max. capaciteit van onze school ligt op 175 lln in het kleuter en 550 leerlingen in het
lager.
3.Investeringswerken:
Fietsenstalling:
- Is plechtig geopend op 4/10/2013
Buitenmuur kleuterschool:
- Er wordt gevraagd om aan nieuwe leerlingen ook nog eens een brief mee te geven om
de ouders gerust te stellen dat het veilig is.
4.Taalinitiatie 3de en 4de leerjaar:
Vanaf het 5de lj wordt er Frans gegeven in de lagere school, dit is formeel onderricht, met een
leerprogramma en leerboek. Daar verandert er niets aan.
Vanaf volgend jaar zou VCZ beginnen met taalinitiatie in het 3de en 4de leerjaar. Dit is een
speelse en geïntegreerde aanpak die de kinderen in contact brengt met de Franse taal.
De schoolraad adviseert daar positief in.
5.Bosklassen:
Bosklassen 5de leerjaar gaan door in Bohan (Amberloup sluit), maar het wordt – zoals zoveel
zaken – duurder. Volgend jaar valt dan ook nog eens de subsidie van de gemeente voor het
busvervoer weg. Daardoor zou de prijs van de bosklassen toch aanzienlijk stijgen. Voorstel
is om de pannenkoekenverkoop van de ouderraad te organiseren met de bedoeling de prijs van

de bosklassen te drukken en te houden zoals andere jaren. Zo kan hetzelfde programma en
hetzelfde aantal dagen behouden worden voor 5de en 6de leerjaar.

6. Aanpassing schoolreglement 2014-2015 ivm katholieke godsdienst:
Er zal een paragraaf extra opgenomen worden in het schoolreglement dat het volgende zegt:
Onze school is een katholieke school. Dit betekent onder meer dat:
 alle leerlingen de lessen katholieke godsdienst moeten bijwonen.
 er dagelijks eigentijds wordt gebeden. Actief meebidden moet niet maar we eisen wel
respect en ingetogenheid tijdens het gebed.
 alle leerlingen de eucharistievieringen bijwonen. Tijdens de viering is er op school dus
geen opvang voorzien. Niet- of anders-gelovigen hoeven wel niet naar de communie te
gaan.
Dit is een besluit van het schoolteam - > schoolbestuur is akkoord en ook de SR adviseert
positief; kleine bemerking: iedereen is akkoord wat betreft punten 1 & 2, maar bij de
leerkrachten is er iemand die het 3de punt niet nodig vind. (deelname eucharistieviering)

Volgende vergadering donderdag 12/6/2014 om 19u in ’t Centerke op het Toyeplein.

