Verslag schoolraad 21/02/2022
•
•

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

1) Als eerste punt werd de vervanging van ons lid van de lokale gemeenschap besproken,
nl Eddy Bailleur. Iedereen kijkt uit wie hem eventueel kan vervangen t.e.m. maart
2025. Dit punt wordt verder besproken in de volgende vergadering.
2) De aanwezige leden kregen een rondleiding in onze kleutervestiging Ooststraat.
3) Er werd uitleg gegeven over de uitbouw die er normaal nog dit jaar wordt gebouwd
met huursubsidie. De speelplaats wordt ook heraangelegd rekening houdend met de
wensen van het onderwijzend personeel.
4) Voor de Magdalenastraat zou alles deze week moeten worden goedgekeurd waardoor
de werken weldra kunnen beginnen.
5) De geplande werken in de Grauwezustersstraat liggen momenteel stil.
6) Van uit het ministerie werden middelen ter beschikking gesteld om bijkomend
personeel aan te werven. Er zijn heel wat uren kinderverzorging bijgekomen en ook
ICT-uren. Van januari tot juni 2022 zijn er ook bijkomende lesuren voor nog wat
uitbreiding kinderverzorging en enkele uren gepresteerd door logopedisten die zorg
geven in bepaalde klassen. Vanaf januari 2022 is er ook een nieuw ambt van
beleidsondersteuner, momenteel wordt die ingevuld door de stafmedewerker Astrid
Pessemier.
7) We kregen een overzicht te zien van de getallen van een hele periode voorafgaand aan
de telling van dit schooljaar. We merken dat we ongeveer evenveel leerlingen hebben
als vorig schooljaar.
8) Er werd ook wat uitleg gegeven rond de georganiseerde “schoolbabbels”. Dit is
bedoeld om uitleg te geven over bepaalde zaken in ons onderwijs aan vooral
anderstaligen.
9) Als laatste punt kwamen de wijzigingen van de huisrijen ten gevolge van de geplande
werken aan het Steenakker. Alle ouders werden hiervan op de hoogte gebracht.
10) De volgende vergadering gaat door op maandag 20/06/2022 om 19u30 in de
Grauwezustersstraat.
Er volgt kort voor de vergadering nog een herinnering.
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