Verslag schoolraad van 5 september 2017
Aanwezig:
Voor de directie: Bart Opsomer
Voor de ouders: Evelyne Noreilde, Kristien Boens, Stefaan Bonte
Voor het onderwijzend personeel: Pascal De Meersseman, Flory Janssens, Petra Ballekens
Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Rosa Crommelinck, Anne Paret
Voor het schoolbestuur: /
Verontschuldigd:
Katrien Devaere, Frank Declercq
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Schoolpopulatie op 1 september 2017
Op 1/9 zijn er 545 kinderen ingeschreven.
26 leerlingen minder t.o.v. 2016 maar ongeveer status quo met 2015 en 2014.
Oorzaak: - grote groep leerlingen van het 6de leerjaar weg
- mindere toestroom van Te Winckele kleuters en Kappaertschool
3. Schoolkalender 2017-2018
11 september: vrije namiddag
4 oktober: pedagogische studiedag
24 januari: pedagogische studiedag
30 april: vrije dag
9 mei: vrije voormiddag
30 mei: pedagogische studiedag
18 maart: ontbijt en opendeur
26 mei: schoolfeest
4. Schoolproject : "Rondje ge"zon"d"
Doel: sensibiliseren van de kinderen en de ouders om gezond te eten en meer te bewegen
Per dag 15 min “bewegen naar de zon” (project Minister Crevits)
Geen deelname meer aan “Tutti Frutti” maar wel een eigen fruitproject op school. Kinderen
worden gevraagd om elke dinsdagvoormiddag fruit mee te brengen. Op andere dage worden
steekproeven. Kinderen krijgen een stickerkaart waarop ze stickers kunnen verzamelen wanneer
ze fruit of groenten mee hebben.

Elke maand wordt een groente in de kijker gezet door een leerjaar. Kinderen kunnen dan foto’s
meebrengen die thuis worden genomen wanneer zij die groente eten. Alle foto’s worden dan
opgehangen aan een “muurtje gezond”.
Voor de herfstvakantie organiseert de school opnieuw “school op wieltjes”.
5. Verhuis Klimop
De Klimop is eind augustus verhuisd waardoor er voor onze school volgende klassen en ruimtes
vrijkomen:
- turnzaal Toyeplein is nu volledig beschikbaar
- 2 extra klassen op de benedenspeelplaats (reeds in gebruik voor 4de leerjaar)
- knutselzolder
- living concierge
- huis Deerlijkstraat
- klas hoek Deerlijkstraat
- refter Toyeplein gans de middagpauze beschikbaar
- speelplaats plein gans de middagpauze beschikbaar
De school bekijkt hoe deze ruimtes het best kunnen benut worden.
6. Minder zwemmen
Leerlingen gaan teveel zwemmen (opmerking vanuit de doorlichting vorig schooljaar)
 Reden hiervoor was gebrek aan sportinfrastructuur (gedeelde turnzaal met Klimop)
Vanaf dit schooljaar gaan de kinderen 9 à 10 keer zwemmen. Andere momenten worden
gebruikt om te bewegen
Uitzondering: 1ste en 2de leerjaar. Zij gaan wel nog wekelijks zwemmen

Volgende vergadering: dinsdag 6 februari 2018 om 19u in ’t Centerke (Toyeplein)

