Schoolraad VBS de Stapsteen
Verslag van de vergadering van 10 september 2019, 20u.
Aanwezigen:
Directie
Voor de leerkrachten
Voor de ouders
Voor de lokale gemeenschap
Voor het schoolbestuur

Luc Beuselinck
Katrien Devoogt
Ewout François, Annelies Vandenberghe, Martin Fiems
Bert Feys, Marleen Vanneste, Mieke Devriendt
nieuwe afvaardiging wordt nagevraagd

Afwezig met kennisgeving:
juf Fabienne, juf Charlotte
Afwezig zonder kennisgeving: /
Op uitnodiging:
Vooraf:
Annelies krijgt even het woord in kader van Week van de Geletterdheid.
Annelies werkt bij het Centrum voor Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek (openschool). De Centra voor Basiseducatie vallen onder het Ministerie van Onderwijs en zijn een
vorm van volwassenenonderwijs, maar met een specifieke doelgroep: laaggeletterde
volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden.
Van 9 tot 13 september is het opnieuw Week van de Geletterdheid. De focus ligt dit jaar op
ouders van jonge kinderen en daarom gaan in heel Vlaanderen alle medewerkers van
Basiseducatie (er zijn 13 centra) langs in zoveel mogelijk lagere scholen.
Annelies mag morgen langsgaan in de leraarskamer van de Stap en de Steen.
Scholen doen al heel wat inspanningen om alle ouders te betrekken. Maar met deze actie
willen de Centra voor Basiseducatie vragen extra aandacht te hebben voor kwetsbare
ouders, want 1 op 10 ouders is laaggeletterd. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met
lezen, schrijven, rekenen of digitalisering. Niet alleen anderstaligen, maar ook
Nederlandstalige ouders.
In het zakje dat Annelies zal afgeven zitten meer info en tips over wat de school nog extra
kan doen en extra informatie over Basiseducatie.

1. Goedkeuring en opvolging van het vorig verslag (18 juni 2019)
-

Excuses voor het laat doorsturen van het verslag.
Personeelszaken:
* secretariaat: Stefanie V doet 4u ter vervanging van Tilly D.
* Rjerra Everaert is de nieuwe leerkracht van L2B.
* Tania wordt als zorgcoördinator vervangen door Charlotte B voor het kleuter en
Magalie voor het lager.

* Kenneth (ict-coördinator) wordt vervangen door Eline Devolder (technische kant
van de zaak)/ Bestuur St-Rembert stond er op ict-coördinatie te versterken: part-time
pedagogische ict-coördinator voor Sint-Rembert.
* juf Greet is van 2de naar 4de leerjaar.
* 5de: juf Annelies en juf Emma
* 6de: juf Fabienne + 1/5 meester Pieter + juf Silke / juf Pieter vult zijn uren aan met
zorg (eerstelijns)

2. Start van het schooljaar
-

Alle kinderen die ingeschreven waren, waren aanwezig.
Anderstalige nieuwkomers in scholengemeenschap = 14, geeft recht op extra uren,
voor onze school 3 lestijden.
Stoute leerkrachten hadden de sleutel verstopt. Doel: door samen te werken, kunnen
we oplossingen vinden.
School start met Zill.
Prioriteiten zijn gevisualiseerd in leraarskamers. Mogelijkheid om opmerkingen bij te
schrijven.
Enkele pijnpunten bij inkanteling Sint-Rembertgroep: bv. topdesk-systeem (bv.
ingeven van alle lokalen = 100-tal) Dit dient voor het doorgeven van werkzaamheden
Nieuwe digitale borden zijn geleverd, maar nog niet geïnstalleerd. Het is een nieuwe
firma.
Het is nog wat zoeken, ook voor het secretariaat (bv. met bestelbon werken).
Vrijetijdsbeurs: een 12-tal standjes (we kregen dit jaar moeilijk de lijsten van de
verenigingen van de gemeente) / stond niet aangeduid vanuit de Stap + doordat
mensen geen bonnetje krijgen, gaan ze minder snel naar de Steen.
Schoolraad geeft aan dat die beurs goed is, maar zeker niet elk jaar moet.

3. Leerlingentelling
-

117 kleuters (-1 in vergelijking met vorig jaar)
244 lager (-6 in vergelijking met vorig jaar)
Totaal: 361
Zie overzicht dat uitgedeeld wordt.
Kleuters: nog geen prognoses, waarschijnlijk volgend jaar wat extra vanuit nieuwe
wijk tussen Kloosterstraat en Halfuurdreef. Maar: zijn dat huizen voor jonge
gezinnen? (klein)

4. Veiligheid en preventie
-

-

Er zijn kleine herstelling gebeurd aan het treintje.
Personeel: alle mensen die betaald worden door vzw zelf krijgen griep-vaccin gratis /
voorstel vanuit directieteam om dit voor onderwijzend personeel voor de helft van
de prijs aan te bieden.
Vraag: zijn hier cijfers over? Nee.
De verwarmingsketel kleuter moet vervangen worden. Vandaag kwam iemand van
gasmaatschappij, 3 gasbranders en 1 mazoutbrander: die zou ook vervangen worden
door gasbrander. Er mag geen extra teller geplaatst worden, dus er moet een extra

-

leiding komen + ook nog een extra gasbrander bij die andere 3. Dergelijke zaken kan
iemand van Sint-Rembert nu opvolgen.
We hebben nog een “ticketje” bij Agion voor het indienen van een bouwdossier:
wacht op een nieuw voorstel. Er is een architectenbureau aangesteld. Idee was om
de 2 scholen (en dus ook de leerkrachten) meer samen te brengen, maar: dat is echt
wel een grote afstand. Ook dit wordt nu opgevolgd door Sint-Rembert. Stijn Devos =
projectingenieur.
Termijn? 5 jaar (zou kunnen volgens Stijn)

5. Nascholingsbeleid
-

-

Zie bijlage die uitgedeeld wordt.
Zill: 2 ontwikkelvelden in de kijker: aan de slag met gedrag + socio-emotionele
(uitdaging voor vele scholen) / opmerking: ouders moeten er mee in betrokken
worden, anders kan het niet lukken
Uitnodiging voor eerste pedagogische werkdag is verstuurd naar alle personeel (niet
enkel leerkrachten)
3de graad: mogelijkheid van co-teaching wordt bekeken
Onderwijsarrangement = welke leerlingen in klas, in welke omgeving + welke doelen
ga ik daar aan koppelen / hoe doe je dat in de praktijk?
Sem 2: oriëntatie op de wereld
Ism ouderraad: verkeer – voetgangers- en fietsersdiploma uitbreiden, al starten in
kleuter (ism VSV)

6. Informatie uit CASS
-

-

-

Er is nog geen CASS geweest.
CASS gaat ook over scholengemeenschappen. Laatste jaar van deze
scholengemeenschap, is daar al meer over geweten?
Loopt nu van Veldegem tot Zarren.
Loppem trekt naar Brugse scholengroep.
Lerarenplatform: een paar uren minder (niet aan die 85% geraakt).
Probleem met registratie: bv. vlak voor en na een vakantie een vervanging – die 2
weken ertussen werden niet meegerekend in dat platform.
Niet-ingevulde vervangingen? Els volgde dit op voor alle scholen, Luc vraagt na.

7. Varia
-

Ward komt niet meer omdat ons vorige schoolbestuur niet meer bestaat. Ward is
opgenomen in de Algemene Vergadering.
Ewout vraagt na of er afvaardiging komt van nieuw schoolbestuur.

Volgende vergaderdatum: 10 december.

