Verslag schoolraad 13 juni 2017
Aanwezigen: Lokale gemeenschap: Martien Frisch, Gerda Vankelecom, Sabrina
Durieux.
Leerkrachten: Els Deneef, Christel Letouche, Leen Van
Valckenborgh.
Ouders: Els Tordeurs, Katrien Delbaer, Nathalie Walravens.
Andere: Christian Krikilion en Dorien Cochez.
1. Welkom: nieuwe leden, nieuwe voorzitter Els en dank aan Christel voor het
voorbije voorzitterschap
2. Goedkeuring vorig verslag:
Opmerking van Sabrina: tegenwoordig weer heel wat ouders die
verkeersregels naar hun hand zetten. Problemen met parkeren rond
de school op Kerkhove.
Vraag: kan er terug wat meer politiecontrole zijn?
Op A’bos 133: ouders keren in de smalle straat en rijden nogal in
sneltempo de school voorbij -> kan er een drempel komen?
Schoolraad: goedkeuring van het verslag.
3. Nieuws uit de school:
a. Klasindeling / lestijdenverdeling: zie bijlage.
Reguliere lestijden: op basis van het aantal leerlingen. SES:
lestijden op basis van de Socio-Economische Status. Totaal: in
Lager iets minder dan vorig schooljaar / in kleuter iets meer ->
status quo. Er wordt gekozen voor co-teaching ipv. de indeling in 3
klassen.
Schoolraad: gunstig advies.
b. Lokale verlofdagen: 2/10/2017 en 30/4/2018, Studiedagen:
23/10/2017 en 14/03/2018. Nog toe te voegen: 27/10
Halloweenavond.
Schoolraad: gunstig advies.

c. Ondersteuningsnetwerk: zie bijlage -> samenwerking met
Kasterlinden.
Schoolraad: gunstig advies.
d. Afvalprobleem kaatsplein: wordt door teveel verschillende
verenigingen gebruikt.
Melden: wie toilet gebruikt, moet ze proper achterlaten / afval in
vuilniszakken en niet in de afvalbakken.
De school zal de bakken telkens binnen trekken achter het gesloten
hek, zo kunnen ze ook al minder gebruikt worden.
Proef: afvalbakken voorzien van kleinere opening, zo kan er geen
huishoudelijk afval meer gedumpt worden.
e. Loshangende kabels: WIFI wordt nog gebruikt, Gunther moet ze
terug vasthangen.
f. Wasbakjes in de toiletten op de A’bos 133 bevatten geen drinkbaar
water, de kleuters drinken hier wel van -> aannemer zal de leiding
hertrekken + kraan vervangen door een kraan met automatische
stop.
g. Afdak A’bos 133: werkmannen van de gemeente gaan panelen
bevestigen tijdens de zomervakantie + het berghokje dient leeg
gemaakt te worden, zo kunnen de kleuters daar hun fietsjes
opbergen.
h. A’bos 71a: elektriciteit laten nakijken, zeker als er nog digiborden
bijkomen het volgende schooljaar.
4. Schoolreglement / afsprakennota:
a. Aanpassingen van het schoolreglement: zie bijlage, nieuwigheden =
gele tekst.
b. Aanpassingen afsprakennota: zie bijlage, nieuwigheden = gele tekst.
c. Leerlingenvervoer: we behouden dezelfde regeling als dit schooljaar
Schoolraad geeft hierover een gunstig advies.
5. Zie punt 2.
6. Geen verdere vragen of opmerkingen. De vergadering wordt gesloten.
Verslaggever: Leen

