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SCHOOLRAAD 18/06/2009
Aanwezig:
-

Voor de Directie: Bart Opsomer
Voor de Leerkrachten: Meester Pascal en Juf Flory
Voor de Ouders : Lieven Vandemeulebroucke, Kurt Peeters en Annemie
Malfait
Voor het Schoolbestuur: Katrien Devaere

1. Verkiezing voorzitter en secretaris:
Voorzitter: Kurt Peeters
Secretaris: Annemie Malfait

2. Huishoudelijk reglement & overeenkomst tss schoolraad, schoolbestuur en
directeur over de procedureregels bij het uitoefenen van de participatierechten:
Het huishoudelijk reglement voor de schoolraad in het basisonderwijs wordt
volledig doorgenomen.
Volgende aanpassingen worden aangebracht :
-

Hoofdstuk 10 : Art 40. “ Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op

18 juni 2009 ” en “ Gedaan te Zwevegem op 18 juni 2009 ”
De overeenkomst tss schoolraad, schoolbestuur en de directeur (…) :
Volgende aanpassingen worden aangebracht :
-

Intro: Voorzitter schoolraad wordt Kurt Peeters

-

Hoofdstuk 2: Schoolraad vergadert 3x ipv 5x per schooljaar

-

Hoofdstuk 4: § 2 niet in de schoolkrant ” t‘ Inktvlekje “, maar “ op

eenvoudige verzoek kan een schriftelijk exemplaar ingekeken worden op
het schoolsecretariaat waar er eveneens kostenloos een kopij verkregen
kan worden ”.
Reden : Niet alle ouders beschikken over een computer met internetaansluiting om de verslagen op de website van de school te raadplegen.
-

Hoofdstuk 6: Art 18: “Van 18/06/2009 tot 17/06/2013 “ en

“ Opgemaakt op 18/06/2009 “

11/09/2009

2
Ł Aanpassingen worden gedaan door Bart Opsomer en het aangepast
exemplaar wordt op de volgende vergadering ondertekend.

3. Data vergaderingen volgend schooljaar:
-

Donderdag 24/09/2009 om 19u
Maandag 22/02/2010 om 19u
Dinsdag 15/06/2010 om 19u

Deze data vallen samen met enkele vergaderingen van de ouderraad.

4. Afvaardiging Lokale gemeenschap:
Er zijn nog geen afgevaardigden van de lokale gemeenschap.
Er wordt voorgesteld om mensen aan te spreken. Er wordt gedacht aan bv.
Agenten, leesmoeders, ex-ouderraadleden (bv. Marijke Vanoverbeke?), exleerkrachten, enz … .
Tegen volgende vergadering zouden we 3 personen moeten hebben.
Indien geïnteresseerden, best namen doorgeven aan Directie (Bart Opsomer).

5. Maximumfactuur:
Er wordt een woordje toelichting gegeven bij de max. factuur per schooljaar:
1 kleuter :
2 kleuter :
3 kleuter :
1 leerjaar :
2 leerjaar :
3 leerjaar :
4 leerjaar :
5 leerjaar :
6 leerjaar :

max. 20 €
gerealiseerd 17 €
20 €
14,5 € (zonder schoolreis)
31,3 € (zonder schoolreis)
20 €
60 €
49,5 €
60 €
67,5 €
60 €
19,5 € (zonder schoolreis)
60 €
52,4 €
60 €
42,9 €
60 €
51,5 €

6. Aanpassingen informatiebrochure met schoolreglement:
•
•

Nieuw: allergie tegen pleisters (op te nemen in de inlichtingsfiche)
Prijzen:
- Opvang op woensdagnamiddag (nieuw tarificatiesysteem door de
gemeente)
- Warme maaltijd: 2,70 € ipv 2,65 € (ingevolge “indexatie” opgelegd door de
traiteur).

•

Drankjes in flesjes ipv brikjes (

milieu)
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•
•

Info over gezinssituatie en afspraken rond het ontvangen van info (bvb
gescheiden ouders)
Zwemmen: ééndelig badpak en aansluitende zwembroek verplicht

7. Belangrijke data:
-

Bosklassen 5de lj: 12 tot 16 oktober 2009
Carnavalstoet: vrijdag 12/02/2010
Vormsel: zaterdag 24/04/2010
Schoolmaaltijd: zondag 14/03/2010
Schoolfeest: zaterdag 5/06/2010
1ste communie: zaterdag 8/05/2010
Bosklassen 6de lj: 28/04 tot 30/04/2010
Verkeersweek: 3/05 tot 7/05/2010
Bedanking vrijwilligers: woensdag 9/06/2010 (alle leden schoolraad
uitgenodigd)
Sportweek 4de lj: 21/06 tot 25/06/2010
Afscheid 6de leerjaar: dinsdag 29/06/2010

8. Facultatieve vrije dagen:
-

Maandag 5 oktober 2009
Woensdag 27 januari 2010
Woensdag 12 mei 2010

9. Pedagogische studiedagen:
-

Woensdag 23 september 2009
Woensdag 20 januari 2010
Woensdag 19 mei 2010

Tot in september!
Annemie Malfait
Volgende vergadering op donderdag 24 september 2009.
Agenda- en variapunten bij de voorzitter in te dienen voor woensdag
9 september 2009.
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