Schoolraad Vrije Centrumschool Zwevegem dd. 02.03.2021
Aanwezig: Bart Opsomer, Rosa Crommelinck, Marijke Vanoverbeke, Stefaan Bonte, Karolien Van Loosvelt, Pascal De
Meersman, Els Vandenberghe, Anne Paret
Verontschuldigd: Petra Ballekens, Sanne Verfaillie
1.

Verslag vorige vergadering
-

2.

Schoolpopulatie
-

3.

In oktober 2020: 1 besmette leerkracht + 2 leerlingen in het 6de leerjaar
Hele klas in quarantaine na overleg met CLB, daardoor wel geen bosklassen
Deze klas gaat 3 dagen op zeeklassen
Tot vrij recent geen besmettingen meer, wel nog quarantaine
Paar weken geleden: 1 leerlingen positief getest, wat aanleiding gaf tot quarantaine
Die kinderen testten negatief
Alles verloopt uitstekend en we hopen dat dit aanhoudt. Wel wat mondmaskermoeheid
Grote tevredenheid over de attitude van kinderen en ouders
Wel een gemis aan sociaal contact onder de personeelsleden -

Fietszone rond de school
-

7.

Schoolraden kunnen botsen qua mening, wat wordt opgevangen met “Medezeggenschapscollege“
Tot op heden: nog nooit samengekomen
Vraag vanuit de vergadering van de directeurs: staat iemand erop dat dit opgericht wordt? Of richten we dat
later in als de nood zich voordoet? Antwoord van de schoolraad: enkel indien de nood zich voordoet

Toestand corona in de school
-

6.

4-jarig mandaat loopt teneinde, dus: nieuwe verkiezingen komen eraan
3 geledingen: ouders, personeel, lokale gemeenschap + Bart en Karolien technisch adviseur
Ouderraad zal dus 3 vertegenwoordigers moeten verkiezen

Advies inzake Medezeggenschapscollege
-

5.

“foto” van de school als basis voor bepalen van werkingsmiddelen/lestijdenpakket voor volgend schooljaar
Zie gedeeld document
o Totaal: 518 leerlingen = -52 leerlingen in vergelijking met 2020
o Was voorzien: zeer grote groep van 103 leerlingen van geboortejaar 2008
o Ook geen instroom meer van De Kreupel.
o Wel van de Kappaertschool, maar minder dan vroeger: afvloei naar Sint-Lodewijk

Verkiezingen Schoolraad
-

4.

Niet voorhanden - na te vragen bij Sanne

Parkeer- en circulatieplan goedgekeurd en thans in uitvoering: schilderwerken
Fietszone rond de school – intussen ook aangeduid, wat de school zeer belangrijk vond
Parking aan Het Hoekske komt te vervallen – komt de verkeersveiligheid ten goede
“Rotonde” aan de schietstand – veilige werkwijze
PDM: nieuwe schoolomgeving => nieuwe foto’s maken voor verkeersexamen 6de leerjaar
Wel nadenken over opnieuw samenbrengen Werkgroep Verkeer

Varia

-

Geen variapunten

