Verslag Schoolraad van dinsdag 13 september 2011
Aanwezig:
 Voor de directie: Jan Van den Bossche
 Voor de ouders: Lieven Vandemeulebroecke, Kurt Peeters (voorzitter), Annemie Malfait
 Voor het onderwijzend personeel: Meester Pascal De Meersseman
 Voor de lokale gemeenschap: Marijke Vanoverbeke
 Voor het schoolbestuur: nihil
Verontschuldigd: Christiaan Chiers, Katrien Devaere, Frank De Clercq, Juf Flory, Juf Petra
1. Goedkeuring van het verslag van juni 2011:
Geen opmerkingen

2. Schoolpopulatie / evolutie leerlingenaantal:



Kleuter: - 39 kinderen t.o.v februari 2011
Lager: + 9 kinderen t.o.v februari 2011

Er zijn nog verschillende instapmomenten voor de kleuters.
3. Activiteitenkalender/ extra muros:


Kalender wordt overlopen (zie bijlage)

4. Project schooljaar 2011-2012:

“Trrrrrrr ... BOEM !!”  “Circus Picolini”
Dit jaar verloopt het schoolproject in samenwerking met “Circus Picolini”.
De kinderen zullen zelf optreden afgewisseld door eigen acts van deze circusfamilie.
De circustent zal naast de schietstand opgetrokken worden en de lln. van het zesde jaar zullen
hieraan meehelpen.
Er worden 6 voorstellingen in het eerste weekend van de krokusvakantie gepland. (vrijdag 17,
zaterdag 18 en zondag 19 februari 2012). De dagen ervoor wordt intensief met de lln. op de
circusacts geoefend.
Er zal dan ook geen carnavalstoet zijn dit jaar.
Financieel wil de school trachten om via sponsoring (reclameboekje, reclame via een power
point presentatie in de tent, …) op voorhand de vaste kosten af te dekken.
Eerste infovergadering werkgroep met circus Picolini: dinsdag 20 september om 16u30.
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De voorzitter deelt een artikel over de achtergrond van dit familiecircus uit.
Op de website van Circus Picolini stelt de voorzitter vast, dat de gevraagde toegangsprijzen
van andere scholen die aan dit project deelnamen, variëren tussen de 2,00 EUR en 8,00 EUR.
Sommige scholen werkten met een familiekaart (5,00 EUR) en een individueel tarief (2,00
EUR).
Andere scholen werkten dan weer met een aparte prijs voor kinderen (tot 12 of 14 jaar) en een
hoger tarief voor volwassenen.
De voorzitter vraagt de directie om de toegangsprijzen in ieder geval democratisch te houden.
De voorzitter vraagt ook om duidelijke afspraken te maken met Circus Picolini over de
(brand)veiligheid en over de verantwoordelijkheid/verzekering bij schade en ongevallen,
gezien ook bvb. onze leerlingen meehelpen met het optrekken van de circustent.
5. Herstellingswerken Kleuterschool:
Er is een scheur in de buitenmuur van de kleuterschool op hoek Deerlijkstraat / Sint Niklaasstraat. De verstevigingswerken zijn begonnen.
Eerst dacht men dat het een probleem van uitspoeling van riolering was, waardoor de muur
verzakte. Na onderzoek door een bevoegd studiebureau werd vastgesteld dat het niet om een
rioleringsprobleem gaat, maar dat het probleem te wijten is aan een fundering die niet toereikend is voor dit gebouw.
De ouders kregen begin september een brief om te benadrukken dat er totaal geen gevaar voor
de kinderen is.
De ouders kregen ook een brief met betrekking tot de nieuwbouwwerken van het SNGZ (SintNiklaasinstituut) ter hoogte van de Sint-Niklaasstraat 22 en het feit dat er gedurende de
werken een éénrichtingsverkeer tussen de Sint-Amandstraat en de Deerlijkstraat wordt ingesteld.
6. Herstellingswerken speelplaats Deerlijkstraat:
Tot op vandaag zijn er nog geen herstellingswerken begonnen. Nochtans werd dit puntje op
de laatste vergadering vorig schooljaar behandeld en werd er gezegd dat de werken zouden
gebeuren tijdens de vakantie.
De schoolraad wenst nogmaals de hoogdringendheid naar de veiligheid voor de kinderen toe te
benadrukken. Kunnen wij hieromtrent een stand van zaken krijgen vanuit het schoolbestuur?
7. Refter -probleem:
Er zijn weer heel wat leerlingen die op school blijven eten. Om 12u30 komen dan de schooleters van “De Klimop” er ook bij. De refter op het Toyeplein zit dan ook overvol.
Er wordt gekeken naar een oplossing om bv. de warme eters van het 4de leerjaar door te laten
schuiven naar de refter van de Deerlijkstraat.
8. Werkplekleren :
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Dit jaar zullen weer een aantal studenten van de KATHO Tielt & Torhout stage lopen op
school aan de hand van het systeem van “werkplekleren”.
Deze studenten zullen eveneens ingeschakeld worden als “zwarte Pieten” bij het Sinterklaasfeest. Er is geen samenwerking meer met Stella Maris.
9. Varia:
De voorzitter herinnert de schoolraadleden eraan, dat het zijn laatste jaar als voorzitter is en
dat er op tijd dient uitgekeken te worden naar een vervanger.
Verslaggever: Annemie Malfait

Volgende vergadering op 7 februari 2012 om 19u00 stipt
Agenda- en variapunten bij de voorzitter in te dienen voor 31 maart 2012
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