Verslag schoolraad van 5 september 2016
Aanwezig:
Voor de directie: Jan Van den Bossche
Voor de ouders: Evelyne Noreilde, Kristien Boens
Voor het onderwijzend personeel: Pascal De Meersseman, Petra Ballekens, Flory Janssens
Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke, Rosa Crommelinck
Voor het schoolbestuur: /
Verontschuldigd:
Katrien Devaere, Frank Declercq, Christian Chiers, Anne Paret

1. Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen
2. Schoolpopulatie op 1 september 2016
30 lln meer dan 2015-2016 (en niet alleen op de gewone instroom)
 goede werking op school !
 geeft meer schooluren voor volgend jaar
3. Schoolkalender 2016-2017
Maandag 12 september : namiddag
Woensdag 28 september : pedagogische studiedag
Vrijdag 7 oktober : vrije dag
Woensdag 11 januari : pedagogische studiedag
Woensdag 24 mei : vrije dag
Woensdag 31 mei: pedagogische studiedag
Zaterdag 13 mei 2017: schoolfeest

4. Schoolproject: IK + JIJ = WIJ
Kinderen bewust maken van verbondenheid
Samen sterker
Waardenproject godsdienst sluit nauw aan bij schoolproject . Elke maand staat een bepaald
lichaamsdeel in de kijker.
-

September: wij reiken elkaar de hand
Oktober: wij hebben oog voor elkaar
November: wij stappen naar elkaar toe
December: wij wensen elkaar de vrede

-

Januari: wij dragen elkaar een warm hart toe
Februari: wij hebben een luisterend oor voor elkaar
Maart: wij weten iets goeds van elkaar
April: wij helpen elkaar dragen
Mei: wij zijn lief voor elkaar
Juni: wij zeggen elkaar dank en tot ziens

5. Nieuwe visie evaluatie
Principes:
- Breed evaluaren (leervakken, leef-leer en werkhoudingen, bewegingsrapport,
MuZo-schrift, ICT-evaluatie,…)
- Evolutie van het kind weergeven
- Rapporteren voor het kind en de ouders
Hoe?
-

-

Vorderingenrapport (alle punten worden meegenomen)
o Alle leervakken
o Herst, winter, lente en zomer
o Altijd op 10 punten
o Zonder totalen
o Zonder klasgemiddelde
Ook dagelijks werk
Uitzondering L1: woordelijk met winter
Uitzondering L5: Frans woordelijk met winter
Minder klemtoon op proevenperiode (uitgezonderd 3de graad)

Volgende vergadering: maandag 7 februari om 19u in ’t Centerke (Toyeplein)

