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SCHOOLRAAD 24/09/2009
Aanwezig:
Directie: Jan Vandenbossche
Leerkrachten: Meester Pascal , Juf Flory, Juf Petra
Ouders: Lieven Vandemeulebroucke, Kurt Peeters (voorzitter) en Annemie
Malfait (secretaris)
Schoolbestuur: Frank Declercq

1. Verslag vorige vergadering:
Het vorige verslag van de vergadering van 18/06/2009 wordt goedgekeurd en is
beschikbaar op de schoolwebsite -> vernieuwde website!

2. Vertegenwoordiging lokale gemeenschap:
Er zijn reeds 2 personen bereid gevonden:
-

Marijke Vanoverbeke
Christian Chiers

Er wordt nog gedacht aan An Vergauwe -> Annemie vraagt na

Adendum : An heeft ondertussen kenbaar gemaakt niet in te gaan op onze uitnodiging. We doen dan ook een warme oproep om andere geïnteresseerden voor te
stellen.
3. Huishoudelijk reglement:
Aanpassingen van vorige keer worden doorgenomen en iedereen ondertekent.

4. Medezeggingsschapscollege:
= comité met afgevaardigden van de verschillende scholen van Zwevegem, komt
enkel samen in geval van heel specifieke zaken die alle scholen aanbelangt.
(gebeurt bijna nooit)
Kurt Peeters is onze afgevaardigde en Pascal De Meerseman is plaatsvervanger.

5. Evolutie schoolpopulatie:
De cijfers van kleuter en lager gaan in stijgende lijn.
Momenteel zit het lager op +2 leerlingen tov februari en de kleuters op -12 tov
februari. Maar zoals iedereen weet, zijn er nog verschillende instapmomenten
voor de kleuters.
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Uit een enquête is gebleken dat 76% van de leerlingen die in het centrum wonen,
op onze school zit en dat dit cijfer stijgt.

6. Schoolprogramma:
Kalender zie bijlage

7. Project schooljaar 2009-2010:
Jaarthema “Ik droom …” . Zoals andere jaren wordt er elke vrijdag vóór de
vakantie rond dit klasdoorbrekend project gewerkt. De doelstelling is om per
leerjaar minimum één droom van een leerling te laten uitkomen.

8. Driehoek Toyeplein (verkeersveiligheid) :
Blijft een probleem met parkeren bij aanvang en einde van de school, ook terras
funcafé (in de zomer) belemmert de rijen -> toch nog eens kijken of er via de
gemeente niets kan gedaan worden. Comité verkeer houdt zich daar zeker ook
mee bezig.

9. Evacuatie-oefening:
Er is een brand-oefening geweest en alles is vlot verlopen.

10.

Mexicaanse griep:

Er is een brief met preventie-maatregelen meegegeven met de leerlingen.
School heeft ook een meldingsplicht op en centrale site.
Voor meer info kan je ook altijd eens surfen naar www.influenza.be

11.

Groot integratiespel (GIS):

= soort spel waarin alle leerstof geïntegreerd wordt, 1 spel / leerjaar
Op bepaalde tijdstippen van ’t jaar wordt dit project voorgesteld en moet een
jury dit beoordelen. Er wordt ook een ouder gevraagd? -> Annemie zal dat doen
Andere juryleden: Marleen Desmet, Chantal Vincke, Bart Opsomer en Jan
Vandenbossche

12.

Varia:

De school heeft een eerste MOS-logo ontvangen : dit is een soort prijs,
erkenning voor de initiatieven die genomen worden op vlak van milieu, verkeer ….
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Volgende vergadering: 22 februari om 19u in ’t centerke (Toyeplein)
Agendapunten in te dienen voor 8/2 bij Kurt Peeters.
Annemie Malfait
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