Verslag schoolraad 20/06/2022




Aanwezig: Luc Beyens, Christine Adam, Robin Vandersyppe, Tom Koether, Nele
Dewanckel, Liezelot Vanbelle, Heleen Claeys
Verontschuldigd: , Eddy Bailleur, Annelies Viaene en Ireen Pattyn
Afwezig: Rudy Vanden Broele

1) Als eerste punt op de agenda stond “profiel nieuwe directeur”. Directeur Luc gaat met
pensioen op 01/05/2023. De directeur deelde ons mee dat het bestuur reeds volop
bezig is met het opstellen van het profiel. Wanneer een nieuwe directeur wordt
aangesteld, dan wordt die ook aan de schoolraad voorgesteld.
2) Het lestijdenpakket werd uitgelegd. Het gebruikte document vindt u in bijlage .
3) Het prioriteitenplan werd eveneens toegelicht. U vindt het document ook in bijlage.
4) Het schoolreglement werd ook overlopen. Heel wat wijzigingen zijn ons opgelegd
door het ministerie. Er zijn nog onderhandelingen bezig om de schooluren te
herorganiseren zodat de kinderen geen lange pauze meer hebben over de middag.
De definitieve versie wordt u medegedeeld in de volgende vergadering.
5) De aangepaste versie van het schoolreglement zal worden doorlopen ter goedkeuring
eind augustus.
6) Er werd gezocht naar een persoon ter vervanging van Eddy Bailleur. Patricia
Hollebecque werd voorgesteld als kandidaat en ook goedgekeurd. Vanaf de volgende
vergadering zal zij aanwezig zijn op de vergadering van de schoolraad.
7) In de Magdalenastraat starten de werken aan het broederhuis op 4 juli. Een deel wordt
eerst afgebroken om alle aansluitingen te verleggen zodat er in september nog kan
gebruik worden gemaakt van de turnzaal. Er wordt ook een deel van de refter
afgebroken om er archeologisch onderzoek te doen. Vanaf september/oktober wordt er
gestart met de afbraakwerken van het broederhuis zelf.
8) Er wordt in de Grauwezustersstraat gekeken voor zonwering in de verandaklassen.
9) De aanvraag voor de bouw van een extra lokaal in Ooststraat is in orde. Daar wordt
ook een dossier opgestart voor climatisatie in de klassen.
10) Als variapunt werd er eens gesproken over het feit dat sommige leerlingen veranderen
van maaltijdkeuze volgens hun zin. Een oplossing hiervoor werd er niet gevonden.
11) De volgende vergadering gaat door op maandag 29/08/2022 om 19u30 in de
Magdalenastraat.
Er volgt kort voor de vergadering nog een herinnering.
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