Verslag schoolraad van 8 juni 2017
Aanwezig:
Voor de directie: Bart Opsomer
Voor de ouders: Evelyne Noreilde, Kristien Boens, Anne Paret, Stefaan Bonte
Voor het onderwijzend personeel: Pascal De Meersseman, Flory Janssens, Petra Ballekens
Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Rosa Crommelinck
Voor het schoolbestuur: /
Verontschuldigd:
Katrien Devaere, Frank Declercq, Christian Chiers
1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Installatie nieuwe leden van de schoolraad
Stefaan Bonte werd aangeduid als nieuw lid voor de ouders vanaf schooljaar 2017-2018.
Anne Paret aangeduid als lid voor de lokale gemeenschap vanaf schooljaar 2017-2018.
Volgende vergadering wordt het huishoudelijk reglement aangepast en onderstekend.
3. Aanduiding afgevaardigde in het medezeggenschapscollege
Kristien Boens werd aangeduid als afgevaardigde in het medezeggenschapscollege.
Pascal De Meersseman als plaatsvervanger.
4. Nieuwigheden in de infobrochure met schoolreglement
4.1. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs
Getuigschrift voor de A-stroom ofwel getuigschrift voor de B-stroom met vermelding welke
doelstellingen werden behaald en welke niet
4.2. Tutti Frutti
Er gaan stemmen op om niet meer deel te nemen aan ‘Tutti Frutti’ volgend schooljaar:
geen unaniem advies van de schoolraad.
Voor: alle kinderen de mogelijkheid aanbieden om fruit en groenten te eten,
éénduidig beleid, meer afwisseling van aangeboden groeten en fruit, ...
Tegen: vermijden administratieve rompslomp, geen tijdrovende organisatie meer, geen
problemen meer met overrijp fruit of te weinig fruit,..

Andere manieren om kinderen te stimuleren om zelf fruit mee te brengen als tussendoortje: één
fruitdag per week, wekelijks spaarkaartsysteem met beloning,…
5. Bijdrageregeling
voor kleuters: €45 per kleuter
Voor lager: €85 per leerling
Meerdaagse uitstappen: €425 per leerling voor de volledige basisschool

6. Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 2017-2018
Facultatieve vrije dagen:
Maandag 11 september 2017 (namiddag)
Maandag 30 april 2018
Woensdag 9 mei 2018
Pedagogische studiedagen:
Woensdag 4 oktober 2017
Woensdag 24 januari 2018
Woensdag 30 mei 2018
7. Data vergaderingen 2017-2018
Dinsdag 5 september 2017 om 19u
Dinsdag 6 februari 2017 om 19u
Donderdag 7 juni 2017 om 19u

Volgende vergadering: dinsdag 5 september 2017 om 19u in ’t Centerke (Toyeplein)

