Verslag schoolraad 17 februari 2022
Aanwezig: Jeffrey De Bruyne, Tom Verschraege, Daisy Claeys, Lieven
Volckaert, Ilse De Schryver, Kim Wauman, Geert De Poorter, Sarah Kinet,
Philip Van Raemdonck
Verontschuldigd: Tinneke Turpyn, Robby De Caluwé
Niet aanwezig: /
Rubriek: Samenstelling en verslagen
- Start vergadering, overlopen afspraken van de onlinevergadering.
- Goedkeuring vorig verslag.
o De schoolraad keurt het verslag goed.
- Online plaatsen van het huishoudelijk reglement.
o De leden van de schoolraad verklaren zich akkoord om het
huishoudelijk reglement op de website van de school te
plaatsen.
Rubriek: Inrichting schooljaar en gebruik werkingsmiddelen
- Leerlingenaantal en klasverdeling: Het huidige leerlingenaantal
wordt overlopen (na de telling op 1 februari 2022).
o Huidig aantal: 392 leerlingen.
kleuters: 135 (vorig jaar 137), lager: 258 (vorig jaar 250)
- Benoeming van personeel op 1 januari 2022.
o Recent benoemingen: Elke Van Aert: 4/24 kleuteronderwijzer,
Jennifer Van Everbroeck: 9/24 kleuteronderwijzer Nathalie
Van den Bergen 9/24 kleuteronderwijzer, Nele 8/32 extra
kinderverzorgster, Tom Verschraege 4/36 extra ICTcoördinator.
- Nieuwe arbeidsreglement.
o Het nieuwe arbeidsreglement werd goedgekeurd door het
schepencollege en vakbond. Binnenkort wordt het voorgelegd
ter goedkeuring op de gemeenteraad.
Grootste wijzigingen:
▪ inkorting tijdsduur van aanstelling TADD + verslag
(positief, verslag met werkpunten (= 200 extra uren
presteren), negatief verslag kan leiden tot ontslag.
▪ Wijziging evaluatiecyclus t.o.v. vroeger.
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-

Nieuwe functiebeschrijvingen
o Vanaf 1 september 2022 in voege. Goedgekeurd door vakbond
en schepencollege.
De nieuwe functiebeschrijving bevat o.a. de kerntaken en
instellingsgebonden opdrachten (specifiek voor de school). Er
zijn geen bijkomende vragen of opmerkingen van de leden
van de schoolraad

Rubriek: Infrastructuur en veiligheid
- Update van het project “Digisprong”.
o De middelen van het ministerie zijn besteed en worden in de
komende weken uitgerold op de school. Het volledige budget
werd nog niet opgebruikt. Na uitrol wordt bekeken waar er
nog nood aan is. Er werden 106 chromebooks aangekocht
samen met laadkarren. Dit gaat om vaste toestellen per klas
en om toestellen in huursysteem.
o Leerlingen die thuis niet beschikken over een toestel kunnen
na overleg en het ondertekenen van een bruikleencontract een
toestel mee naar huis nemen voor het maken van schooltaken
op de computer.
o Er worden Ipads voorzien voor de kleuters en L1,L2. Dit zou
gaan om vaste toestellen in de klas. Ook het netwerk werd
verbeterd + extra beveiliging werd voorzien.
- Vervanging van de digiborden.
o Vorige borden hadden veel uitval. Er werden reeds meer dan
50% van de borden vervangen binnen garantie.
Garantieperiode liep af en er werden 5 nieuwe touchscreens
aangekocht ter vervanging (in samenwerking met de
leverancier). De vervangen borden worden als reserve
gehouden om te kunnen depanneren bij defecten van de
resterende oude opstellingen.
- Aanpassingen m.b.t. de verkeersveiligheid van de Zwaaikom.
o Plannen goedgekeurd, de uitvoering moet nog plaatsvinden.
- Vervanging hekje naar de groenzone.
o Uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente.
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Rubriek: Planning schooljaar en pedagogische onderwerpen.
- Pedagogische studiedagen: executieve functies, zoektocht naar een
nieuwe taalmethode..
o Huidige taalmethode: Tijd voor Taal. De lagere school is op
zoek naar een nieuwe taalmethode. De methode Talent wordt
nu uitgetest. Definitieve keuzes zijn voor later dit schooljaar.
- Meerdaagse uitstappen voor volgend schooljaar: 4de, 5de en 6de
leerjaar: gelinkt aan de maatregelen rond Covid-19.
- Ontwerpen van een nieuw schoollogo en T-shirts.
o De ontwerpen en website werd voorgesteld. Uitrol wordt
voorzien eind februari, begin maart
T-shirt ontwerpen zijn gemaakt, wachtend op de proefdruk.
Herbruikbare drinkflessen
Tot slot: Varia of vragen van de leden van de schoolraad.
-

Busparking aan de Drongendreef:
o De huidige situatie is niet veilig.
Er zijn plannen voor de later die de verkeerssituatie in de
Drongendreef zullen wijzigen. Maar de vraag is er om een
snellere oplossing te hebben.
o Bedanking van Ilse, zij was jarenlang secretaris van de
schoolraad!
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