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Verslag Schoolraad van dinsdag 15 juni 2010
Aanwezig:
 Voor de directie: Jan Van den Bossche
 Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kurt Peeters (voorzitter), Annemie Malfait
 Voor het onderwijzend personeel: Juffrouw Flory Janssens, Meester Pascal De Meersseman
 Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Christiaan Chiers
 Voor het schoolbestuur: nihil
Verontschuldigd: Frank De Clercq (schoolbestuur), Petra Ballekens (leerkrachten)

1. Goedkeuring van het vorig verslag van dinsdag 22.02.2010:
Geen opmerkingen
2. Vastlegging van de vergaderingen van de schoolraad:
Gezien verschillende participanten van de Schoolraad ook deelnemen aan de vergaderingen van de Ouderraad, werden volgende datums voor de vergaderingen vastgesteld:
- Donderdag 16 september 2010 (i.p.v. geplande 23 september 2010)
- Maandag 21 februari 2011
- Dinsdag 14 juni 2011
telkens om19u00 stipt.
3. Digitale borden: stand van zaken:
De aankoop van digitale borden is een feit. Er werden gezamenlijk 12 borden met bijhorende beamers via de Scholengemeenschap aangekocht (gegroepeerde bestelling).
Hiervan zijn er 6 complete pakketten (digitale borden/computers/beamers) voor de vestiging aan het Toyeplein bestemd.
De bekabeling en installatie in de klassen starten begin juli.
Waar voorheen sprake was om de hoogste leerjaren voorrang te geven, heeft men uiteindelijk met de Scholengemeenschap beslist om de eerste en de tweede leerjaren als
eerste volledig uit te rusten. Zo worden de nieuwe basisschoolleerlingen van jongsaf aan
met deze digitale borden vertrouwd gemaakt. Wel zal er al bekabeling en beamers
(zonder digitale borden) in de hoogste leerjaren voorzien worden. De digitale borden
kunnen dan later snel apart geïnstalleerd worden.
Men heeft gekozen voor de duurdere versie van beamers (breedbeeld).
De oude krijtborden (in goede staat), zullen overgebracht worden naar het vijfde en/of
zesde leerjaar.
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Een 11 à 12-tal personen (leerkrachten) zullen een opleiding krijgen.
Er komt geen persvoorstelling (cfr. afspraken/vrede tussen de verschillende onderwijsnetten) maar een voorstelling op de infoavond eind augustus kan natuurlijk wel.
De SENSEO-actie voor de aankoop van digitale borden blijft lopen en is een succes.
Hierbij worden punten verzameld via codes op de buitenkant (vroeger) en binnenkant (nu)
van koffie-patsverpakkingen voor de SENSEO-koffiezet. De verzamelde punten kunnen
dan geschonken worden aan een Community-project. De eigen school kan zo deze punten
omruilen tegen voordelen bij bevoorrechte partners.
De stand op 7 juli 2010 bedraagt 3.435 punten en is consulteerbaar via www.senseo.be .
4. Taaltesten/taaltoets kleuters:
Het betreft hier een verplichte taaltoets Nederlands voor kinderen in de derde kleuterklas
die in het lopende schooljaar minder dan 220 halve dagen aanwezig zijn geweest.
De taaltoets is het gevolg van een Vlaams decreet dat vorig jaar werd goedgekeurd en
voor het eerst dit schooljaar dient te worden afgenomen. Er is hieromtrent enige
commotie geweest door CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding) en in de pers, gezien er
grote onduidelijk bestond over de inhoud en manier waarop deze testen moesten worden
afgenomen.
Indien blijkt dat een geteste kleuter niet voldoet, mag deze immers niet naar het eerste
leerjaar overgaan, wat in sommige scholen tot overvolle (derde) kleuterklassen kan leiden.
Het probleem stelt zich voornamelijk in de grote steden zoals Antwerpen en Brussel met
veel kansarme en/of anderstalige ouders.
Directeur Jan verklaart dat het probleem zich op dit moment voor VCZ niet stelt.
5. Schoolactiviteiten: overzicht/evaluatie:
Vormsel Zwevegem: van zaterdag 24 april 2010 gaat uit van de parochie, vandaar geen
receptie van de school uit.
Eerst Communie: van zaterdag 8 mei 2010: gezien het minder goede weer werd er geen
gebruik gemaakt van de uitgezette terrastafeltjes op de benedenspeelplaats.
Het schoolfeest/ Opendeurdag: vond plaats op zaterdag 5 juni 2010 en was andermaal een
groot succes. Stralend weer! De formule waarbij er eerst gelegenheid is om de klassen te
bezoeken, nadien de kinderen kunnen deelnemen aan gepersonaliseerde activiteiten d.m.v.
een “spelenkaart” en ten slotte een verrassingsoptreden (clown) blijft succesvol. Een
kindgerichte aanpak waarbij men niet streeft naar winstmaximalisatie (dus geen
persoonlijke bediening aan de tafels!) maar naar een ongedwongen en familiale sfeer.
Bedankingsfeest medewerkers: (71 deelnemers) vond plaats op woensdag 9 juni 2010 voor
iedereen die zich op de één of andere manier inzet voor de school (leerkrachten,
ouderraad- en schoolraadleden, gemachtigde opzichters, politie, fruit- en voorleesmoeders, ...). De studenten leerplekleren werden ook uitgenodigd maar kwamen niet
gezien de eigen examens.
Er is een opendeurmoment op 30 augustus 2010 van 18u00-20u00 waarbij de leerlingen
zullen te weten komen bij wie ze in klas zullen zitten.
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6. Gezondheid, Welzijn en Veiligheid:
Driehoek Toyeplein: de gemeente zou uiteindelijk stenen blokken plaatsen, dit evenwijdig met de schoolgevel Toyeplein, waardoor er een smal verkeersvrij “wandelpad”
gecreëerd wordt. Gezien er op dinsdagmorgen markt is, stellen we ons de vraag hoe de
marktkramen dan nog geplaatst kunnen/zullen worden. Wordt vervolgd ...
Er is ook overlast van skaters. De gemeente treedt hier tegenop en zal verbaliseren. Aan
jeugdcentrum “De Brug” werd immers door de gemeente geïnvesteerd in een mooi
skatepark.
Graffiti: Ook de VCZ-schoolomgeving heeft te kampen met wildgraffiti. Het probleem is
echter zeer kleinschalig en de gevels worden tweemaal per jaar gereinigd/herschilderd.
Er is ook een speciale Graffitimuur beschikbaar aan jongerencentrum “De Brug”.
7. De engagementsverklaring:
In elk schoolreglement moeten voortaan afspraken staan over:
- oudercontact;
- voldoende aanwezigheid en spijbelbeleid;
- vormen van individuele leerlingenbegeleiding;
- positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
Het gaat om wederzijdse afspraken. Dat betekent dat de school in het reglement moet
aangeven:
- enerzijds wat ze zelf op elk van de vier terreinen aanbiedt aan de ouders en de leerlingen;
- anderzijds waartoe ouders zich moeten engageren.
Gezien de schoolraadleden pas op deze vergadering de ontwerptekst voorgelegd kregen,
en de engagementsverklaring nog niet werd besproken in de ouderraad, geeft de
schoolraad bij unanimiteit slechts een positief advies voor publicatie, onder voorbehoud
van de voorgestelde wijzigingen op de tekst die op de eerstvolgende vergadering zullen
worden besproken/aangebracht.
De voorzitter verzoekt de deelnemers aan de schoolraad de voorgelegde tekst aandachtig
door te nemen en voorstellen van wijzigingen te bezorgen ten laatste tegen de volgende
vergadering.
8. Varia: geen

Volgende vergadering dinsdag 16 september 2010 om 19u00 stipt.
Agenda- en variapunten bij de voorzitter in te dienen voor 03 september 2010

Verslaggever: Kurt Peeters ad interim

