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1. Goedkeuring en opvolging van het vorige verslag (16 juni 2020)
-

Een aantal zaken keren terug op deze vergadering.
Voorstellen moesten nog aan de collega’s voorgesteld worden: is ondertussen
gebeurd en is al opgenomen in de schoolbrochure.

2. Goedkeuring schoolreglement
-

Het algemene schoolreglement van de scholengroep
Er zijn een aantal wettelijke wijzigingen (bv. leeftijd leerplicht): deze wijzigingen zijn
in geel gemarkeerd.
We overlopen ze samen.
* p.24: “afwezig”: we vinden dit heel vaag, valt ook ziekte hier onder?
Hoe gaat onze school hier mee om?
Is er een verschil tussen gewettigd (ziekte, begrafenis, …) en niet-gewettigd afwezig?
Blijkbaar is er geen algemeen standpunt vanuit de scholengroep, want de
mogelijkheid wordt opengelaten: “kunnen we opnemen in de schoolrekening”.
Maar: dat neemt niet weg dat wij als school wel een duidelijk standpunt kunnen
innemen?
* kloppen alle linken: zijn het de juiste versies? (bv. 2018-2019)
* medicatie en medische handeling: enkele “versoepelingen” (is verbetering) + in
elke afdeling is er minstens iemand die EHBO kan
* geen toestemming meer nodig voor overdracht van gegevens naar andere school?
Dus: dan mag dit ook weg van de brief voor overgang naar middelbaar.

-

Het eigen schoolreglement
* “we treden met open geest en opbouwend in dialoog en we hebben respect”: deze
zin is taalkundig aangepast

-

* prijzen:
- maaltijd is veranderd
3 euro kleuter (i.p.v. 2,90)
3,65 euro lager (i.p.v. 3,55)
soep: verhoging van 0,5 euro
- bosklas zit duidelijk onder het maximum
* enkele wijzigen qua lay-out
Vraag: kunnen er tegenstijdigheden zitten tussen het eigen schoolreglement en het
algemene reglement van de scholengroep?
Nee, want het gaat om heel andere inhouden (verwijzing naar het algemene
reglement staat in de brief)

3. De verdeling van de uren voor schooljaar 2020-2021
-

-

Klassen en klastitularissen: zie overzicht
*peuter/kleuter: bewust samen met 2 leerkrachten
* enkele zwangere leerkrachten, dus vervangers / Anne-Laure = ervaren leerkracht
uit Aartrijke
* lager: structuur grotendeels behouden / juf Els en Annelies werken 4/5 / meester
Pieter vult zijn 4/5 nog aan met zorg / bij juf Els geen 1/5 iemand extra, maar wel
enkele uren samenzitten + zorgleerkacht die bijspringt
Aanwending: zie overzicht
* zorg kan nu ook gaan naar coaching van de leerkracht i.p.v. de leerling uit de klas te
halen voor individuele begeleiding
* Fonkel had nog uren te kort: 2u gaan naar daar
* er werden ook nog extra zorgpunten toegekend (staat hier nog niet op): 10/36 –
deze moeten effectief op de klasvloer ingezet worden – de school opteert ervoor ze
hoofdzakelijk in te zetten in het lager – er moet nog iemand aangeworven worden
voor 6/24

4. Werken tijdens de vakantie
-

De werken zitten op schema: chauffage/gasmeter (wel wat beschadigingen, die nog
hersteld moeten worden, bv. zitbank)
Voordeel ervaren hierin ondersteuning te hebben van de scholengroep.
Alles oké vóór begin schooljaar.
Er worden nog enkele (kleine) herstellingen gedaan.

5. Stand van zaken nieuwbouw
-

Stijn Devos kwam langs + groepje leerkrachten levert ideeën aan.
Brainstorm-fase + bezoek gepland aan scholen die recentelijk vernieuwden.
Architectenbureau = bureau dat ook De Brug (scholenrestaurant) in Torhout deed.
Focus ligt nu op de Stap / Steen en tuin zijn geen eigendom van de school (erfpacht).

6. Varia
-

Opstart nieuwe schooljaar onder “code geel”:
* minder streng dan voor de vakantie, er kan en mag vrij veel, mits nog steeds
naleven van de hygiënemaatregelen en “social distancing” bij situaties met
volwassenen

-

* ook hier kwam de info (van de preventie-adviseur) pas vrij laat binnen (we
overlopen het samen) – dit is niet het draaiboek van de overheid, maar een overzicht
dat de preventie-adviseur maakte o.b.v. die van de overheid
* geen “open-klasdag” / wel instappers, nieuwe leerlingen, … uitnodigen via
individueel contactmoment
* alles met volwassen derden erbij: op school zelf mag het mits social distancing en
mondmaskers / ook extra-murosactiviteiten mogen mits hanteren van de breder
maatschappelijk geldende regels (social distancing, mondmaskers, …)
Er zullen misschien ook vragen/bedenkingen van ouders komen.
Er wel van uit gaan dat het zeker weer kan veranderen = al klaar staan voor “code
oranje” en ervoor zorgen dat er vlot geschakeld kan worden.
Er gebeurt nog communicatie naar de ouders toe, ten laatste maandag.
Ouderraad: ook eens kritisch bekijken welke activiteiten wel/niet kunnen doorgaan?
Officieel laatste vergadering van Ewout, via de ouderraad moet er iemand nieuw
bijkomen en vervolgens moeten we dan een nieuwe voorzitter verkiezen.

7. Volgende vergaderingen
-

di 27/10
di 23/02
ma 21/06

