Verslag schoolraad van 11 juni 2015
Aanwezig:
Voor de directie: Jan Vandenbossche
Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kristien Boens, Evelyne Noreilde
Voor het onderwijzend personeel: Pascal De Meersseman, Petra Ballekens
Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Rosa Crommelinck
Voor het schoolbestuur: /
Verontschuldigd:
Katrien Devaere, Frank Declercq, Christiaan Chiers, Flory Janssens

1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen

2. Wijzigingen in de infobrochure:
a. weigeren en ontbinden van de inschrijving
Wanneer een kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon
onderwijs, dan schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde.
b. onderwijs aan huis
De school kan in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt
de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de
lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
c. procedure uitreiken van het getuigschrift
Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt nadat de klassenraad geoordeeld heeft
of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit het leerplan heeft bereikt.
d. roken op school
In open plaatsen is roken verboden op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ’s
avonds. Voorbeelden van open plaatsen zijn speelplaatsen, sportterreinen, schooltuinen,
fietsstallingen in open lucht, parkings, …
e. procedure wanbetalers
Aanpassing procedure

f.

verplicht ontlenen van boeken
Om het lezen te bevorderen, bezoeken de meeste leerjaren geregeld de bibliotheek.
Iedere leerling dient hiervoor over een individuele lezerspas te beschikken. Wie nog geen
lezerspas heeft, kan er één bij het begin van het schooljaar bestellen. De klasleraar
bepaalt, tijdens deze bezoeken, of er een boek wordt ontleend of niet.

3. Bosklassen voor L5 en L6
Volgend schooljaar geen bosklassen voor 5de leerjaar – wel voor 6de leerjaar.
Vanaf schooljaar 2016-2017: tweejaarlijks in oktober
2016-17: 5de en 6de leerjaar samen – locatie nog niet zeker (wellicht Houthalen)
2017-18: geen bosklassen

4. Wijziging verzekeringskantoor
Van Wambeke – Vandendorpe
Leopoldstraat 62
8560 Avelgem
T: 056/64.48.53

5. Maximumfactuur
Zie ook vorig verslag.
Bedragen:
a. Voor jongste kleuters (instap en 1ste): € 25 - € 2,5/maand
b. Voor oudste kleuters (2de en 3de): € 40 - € 4/maand
c. Voor lagere school : € 80 - € 8/maand

6. Drankenaanbod op school
Vanaf volgend schooljaar wordt er op school geen drankjes (fruitsap, melk, choco) meer aangeboden.
Er zal gevraagd worden om ofwel zelf water mee te brengen in recycleerbare flesjes ofwel kan er
water verkregen worden aan de drankfonteintjes op de speelplaatsen. Ook tijdens schooluitstappen
wordt enkel water (geen frisdranken of fruitsappen) door te kinderen meegenomen.

7. Wijziging afvaardiging van de ouders voor volgend schooljaar
Dit was de laatste vergadering van de voorzitter. Lieven bedankt de
schoolraadleden voor de fijne samenwerking en herinnert er de schoolraad aan dat het
“huishoudelijk reglement voor de schoolraad van de Vrije Centrumschool”en
de“Overeenkomst tussen de schoolraad, het schoolbestuur en de directeur over de
procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten”dienen hertekend te worden.
Anne Paret wordt door de ouderraad in de schoolraad voorgedragen. Anne wordt uitgenodigd
op de eerstvolgende vergadering.

Volgende vergadering: donderdag 3 september 2015 om 19u in ’t Centerke (Toyeplein)

