Verslag schoolraad VCZ 29/04/09

: Frank Roels, Cecile Vanhuysse, Bart Opsomer,Jan Smits, Lieve
Borremans, Christine Decraene, Lou Vangheluwe

Aanwezig

Verontschuldigd : Frank Declercq, Katrien Devaere, Jan Vandenbossche, Peter
Staelens, Caroline Vandermarcke, Petra Ballekens

1. Schoolvisie
Bij de schoolvisie, zoals ze nu voorligt werden enkele bedenkingen
geformuleerd:
•

algemeen : verschillende leden delen de mening dat de schoolvisie
enerzijds elementen omtrent de visie bevat, maar anderzijds ook zeer
concrete elementen. Men stelt zich de vraag of dit de bedoeling is van een
visietekst. De directie stelt dat men precies wou concretiseren, om het
specifieke van de school naar voor te kunnen brengen.

•

Algemeen : textueel liever kiezen voor de het gebruik van de
tegenwoordige tijd in een visietekst

•

De meningen verschillen rond het vermelden van de verwachting tot het
‘beleven’ van de katholieke godsdienst. Volgens sommigen kan men enkel
algemene verwachtingen stellen op niveau van het ‘kennen’ van de
katholieke godsdienst, volgens anderen kan men uitdrukkelijk
verwachten dat iedereen die voor de VCZ kiest, ook kiest voor de beleving
van de katholieke godsdienst.

•

Eén lid stelt de vraag of er niet expliciet kan vermeld worden dat de
school werkt aan gezondheid en veiligheid, o.m. door preventie van
drugs- en alcolholgebruik in een 5de, 6de leerjaar. Vanuit de directie stelt
men dat dit item in een lagere school momenteel niet langer prioriteit
heeft.

•

Algemeen : omtrent de opbouw van de visietekst, wordt de vraag
gesteld, of de schoolvisie niet beter zou aansluiten bij de realiteit, als men
vertrekt van hoe men naar ‘samen school maken’ kijkt, met een
verwoording van wie leerlingen, leerkrachten, andere medewerkers zijn,
en met als kracht de christelijke inspiratiebron, geconcretiseerd in de
katholieke godsdienst.

•

De directie zal de bedenkingen van de schoolraad voorleggen aan het
schoolbestuur. De definitieve versie wordt dan opgenomen in het
schoolreglement.

2. Beleidscontract CLB
Op vraag van de school wordt de aanwezigheid van het CLB binnen VCZ
uitgebreid.
Tot hiertoe was Myriam Vanneste, psychologe, aanwezig. Dit wordt uitgebreid
met vaste momenten van aanwezigheid van de maatschappelijk werkster, Heidi
Helewaut.

3. Schoolreglement
Het schoolreglement zal zeker al op volgende punten worden aangepast:
•

drankjes : in het kader van de Operatie Groen! Wordt overgeschakeld
naar flesjes i.p.v. brikjes, en dit zonder meerprijs.

•

Gescheiden ouders : het inlichtingenformulier wordt aangevuld met
informatie over de gezinstoestand., en afspraken over het ontvangen van
de informatie t.a.v. elk van beide ouders.

•

Zwemmen : er wordt gevraagd dat voor het zwemmen de meisjes een
ééndelig badpak en de jongens een aansluitende zwembroek dragen.

4. Nieuwe schoolraad.
Vanuit de ouderraad werden een aantal ouders voorgedragen. De schoolraad
zou worden georganiseerd aansluitend bij de ouderraad.
Bedenkingen worden geformuleerd rond het zinvolle van de schoolraad. Is het
een meerwaarde om stil te staan bij technische zaken als lestijdenpakket e.d.?
Kan er nagedacht worden over een verrijking van de schoolraad naar thema’s die
aan de orde zijn?

Alle leden van de schoolraad worden van harte uitgenodigd naar de bedanking
voor de medewerkers van onze school op woensdag 10 juni 2009. Een
uitnodiging volgt…

