Verslag Schoolraad van 13 juni 2012
Aanwezig:
Voor de directie: Jan Van den Bossche
Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kristien Boens, Annemie Malfait
Voor het onderwijzend personeel: Meester Pascal De Meersseman, Juf Flory, Juf Petra
Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Christian Chiers, Rosa Crommelinck
Voor het schoolbestuur: nihil
Verontschuldigd: Katrien Devaere, Frank De Clercq
1. Goedkeuring van het verslag van februari 2011:
Geen opmerkingen
2. Schoolbrochure 2013-2014
Er worden een aantal zaken aangepast in de schoolbrochure voor volgend schooljaar:
- max faktuur bosklassen wordt verhoogd van 400 naar 405€ over de hele
schoolloopbaan
- Coördinerend directeur van alle vestigingen : Bart opsomer
- Kledij en hoofddeksels: zie bijlage
- Gesplistse fakturen: fakturen worden niet gesplitst, er is 1 faktuur per kind per
maandag
- Busvervoer:
o Volgend schooljaar duurder
o Vanaf 2014-2015 zal er geen busvervoer meer georganiseerd worden
- CLB : zie bijlage
- Inschrijven van leerlingen: zie bijlage

3.Lokale gemeenschap:
Rosa Crommelinck treedt toe tot de schoolraad als vertegenwoordiger van de lokale
gemeenschap.
Volgende vergadering wordt het huishoudelijk reglement aangepast en getekend.
4. Investeringswerken:
Speelplaats:
- Het dossier wordt gebruikt voor de werken aan de Kreupelschool, deze zijn dringender
- Er is een nieuw dossier ingediend, in de verkorte procedure
Werken Deerlijkstraat:
- muur is gestabiliseerd
- Sommige ouders stellen zich toch vragen, best communiceren naar de ouders dat er
opvolging is en dat er geen gevaar is.
Fietsenstalling:
- De werken starten eind augustus en normaal zou de fietsenstalling moeten af zijn tegen
de start van het nieuwe schooljaar.

5. Data vergaderingen volgend schooljaar:
12 september 2013 om 19u
6 februari 2014 om 19u – OPGELET , deze datum is veranderd tov wat in de vergadering
werd gezegd
12 juni 2014 om 19u
Prettige vakantie!
Volgende vergadering donderdag 12 september 2013 om 19u in ’t Centerke op het
Toyeplein.

