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Verslag schoolraad 26/08/2021
Genodigden:
Geleding personeel

Oudergeleding

Gecoöpteerde leden

Nathalie Buyssens

1

Tini Dupont

2

Daniël Boone

1

Sofie De Graeve

1

Pascaline Huvaere

1

Machteld Van de Voorde

2

Thomas Vancoillie

1

Stefanie Van Hauwaert

1

Directie
Bjorn Moerman

1 = aanwezig

2 = verontschuldigd

1

3 = Afwezig

Agenda:
1.

Verslaggeving.

2.

Adviserend aan de directeur.
2.1.

2.2.

Algemene schoolorganisatie.
●

Schoolkalender 2021 – 2022: infoavond GWP.

●

Situatie De Dorpsparel.

Rekrutering van leerlingen.
●

2.3.

Organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten.
●

2.4.

Stand van zaken leerlingenaantal 1/09/2021.
Evenementen in 2021 – 2022: evenement op 27/11/2021. Zijn er nog ideeën?

Schoolbudget.

2.5. Schoolwerkplan.
3.

Adviserend aan de Raad van Bestuur en de algemeen directeur.
3.1.

Toewijzing mandaat van directeur.
●

3.2.

Programmatie/studieaanbod.

3.3.

Infrastructuur

3.4.

●

Toelichting subsidiedossier “Openstelling domein”: eerste ontwerpen.

●

Werken voorbije zomer.

Leerlingenvervoer
●

4.

Directeur in proeftijd sinds 1/07/2021.

Stand van zaken busrondes.

Overleg met de directeur.
4.1.

Aanwending lestijdenpakket.
●

4.2.

Stand van zaken 2021 – 2022.

Organisatie van niet-lesgebonden opdrachten.
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Welzijn en veiligheid op school.
●

4.4.

●
5.

Aanwezigheid schoolraad tijdens infoavond 6/09/2021?

Varia
●

8.

Eerste vergadering op 1/10/2021 (verkiezing in L3 op 14/09/2021).

Diverse input ouders.
●

7.

Recentste versie staat online.

Nieuws uit de leerlingenraad.
●

6.

EPOS-verantwoordelijke aangesteld.

Schoolreglement.

Kandidatuur Daniël Boone voor coöptatie in Raad van Bestuur van GO! Scholengroep 24.

Datum volgende vergadering: 9/12/2021

Verslag:
1.

Verslaggeving.
De vergadering is het ermee eens dat het verslag per mail voorgelegd wordt aan alle leden en na eventuele
aanpassingen definitief per mail goedgekeurd wordt.

2.

Adviserend aan de directeur.
2.1.

Algemene schoolorganisatie.
●

Schoolkalender 2021 – 2022: infoavond GWP.
De directeur merkt op dat er één datum gewijzigd is, nl. de infoavond betreffende de GWP die op 28
maart 2022 zal vallen. De GWP heeft plaats van 25 tot 29/04/2022.
Om praktische redenen zal pas de volgende schoolraad opgenomen worden in het weeknieuws.

●

Situatie De Dorpsparel.
Met momenteel 84 leerlingen zijn zij autonoom gezien zij het minimumaantal leerlingen van 82 bereikt
hebben.

2.2.

Rekrutering van leerlingen.
●

Stand van zaken leerlingenaantal 1/09/2021.
Op een projectie zien we na een woelige periode met veel directiewissels sedert 2018-2019 een kleine
stijging in het leerlingenaantal. We hopen deze tendens verder te zetten. Dat zal nodig zijn eenmaal het
huidige zesde leerjaar met 20 leerlingen vertrokken is.
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Organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten.
●

Evenementen in 2021 – 2022: evenement op 27/11/2021. Zijn er nog ideeën?
Op 27/11/2021 willen we activiteiten die aansluiten op de Openklas-dag bij de kleuters.
De bieb officieel openen was met de coronamaatregelen tot nu toe niet mogelijk. We kunnen de bieb op
Openklas-dag voorstellen.
Stefanie komt met een hele reeks andere ideeën voor de Open Openklas-dag:
-

Een schattenzoektocht

-

Een sponsorloop + apotheose

-

Voor de anderstalige ouders: een rol voor de ouders in het koken.

-

Talenten van ouders in de kijker brengen.

-

Een uitdaging voor de leerkrachten.

-

Rommelmarkt

-

Slaappartij.

-

Kunst- en theaterbeleving (eventueel verkoop) + eetstandje

Op de volgende teamvergadering zullen deze ideeën aan bod komen.
2.4.

Schoolbudget.
De begroting voor het boekjaar 2022 zal op de eerste schoolraad van 2022 voorgelegd worden.

2.5. Schoolwerkplan.
3.

Adviserend aan de Raad van Bestuur en de algemeen directeur.
3.1.

Toewijzing mandaat van directeur.
●

Directeur in proeftijd sinds 1/07/2021.
De proeftijd van Bjorn Moerman is ingegaan op 1 juli 2021. Wellicht wordt er dan op 1 juli 2022 een
benoemingsadvies gevraagd.

3.2.

Programmatie/studieaanbod.

3.3.

Infrastructuur
●

Toelichting subsidiedossier “Openstelling domein”: eerste ontwerpen.
I.v.m. het openstellen van het schooldomein zijn er voldoende kandidaten en is de bezettingsgraad in
orde. Enkel de fotoclub is geweigerd omdat dit niet om een sportaangelegenheid gaat.

●

Werken voorbije zomer.
Om praktische redenen kon de directeur niet actief meewerken aan de werken tijdens deze zomer. Toch
zijn deze door de inzet van het team vlot verlopen.

3.4.

Leerlingenvervoer
●

Stand van zaken busrondes.
De koppen worden bij mekaar gestoken om het leerlingenvervoer zo optimaal mogelijk te organiseren.
Ondanks het feit dat dit een zeer moeilijke opgave is, doet de school hieromtrent haar uiterste best.
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Overleg met de directeur.
4.1.

Aanwending lestijdenpakket.
●

Stand van zaken 2021 – 2022.
Door COVID ZIJN ER 4 extra lestijden bijgekomen. Deze worden uitsluitend dit schooljaar ter
beschikking gesteld.
Het aantal ATN-uren gaat van 3 naar 4,5. De telling gebeurt op het niveau van de hele
scholengemeenschap.
De directeur geeft toelichting bij 3,5 lestijden die ingezet worden i.f.v. socio-emotioneel welbevinden. Deze
uren zullen gepresteerd worden door juf Lien, die een opleiding tot kindercoach genoot.

4.2.

Organisatie van niet-lesgebonden opdrachten.

4.3.

Welzijn en veiligheid op school.
●

EPOS-verantwoordelijke aangesteld.
Er werd iemand aangesteld in een beperkt aantal administratieve uren om het EPOS-platform op punt
te zetten. Dit platform is een onlinetool die eventuele hiaten inzake BVH (Bewoonbaarheid – Veiligheid –
Hygiëne) kan in kaart brengen.

4.4.

Schoolreglement.
●

De recentste versie staat online.
https://schoolreglement.g-o.be/r/24_2543-1/?year=2021

5.

Nieuws uit de leerlingenraad.
●

Eerste vergadering op 1/10/2021 (verkiezing in L3 op 14/09/2021).
Zoals afgesproken zal de leerlingenraad bestaan uit dezelfde leerlingen als vorig jaar, waarbij de
vertrokken leerlingen van Klas 6 vervangen worden door twee leerlingen uit Klas 3.

6.

Diverse input ouders.
●

Aanwezigheid schoolraad tijdens infoavond 6/09/2021?
Stefanie zal de schoolraad voorstellen tijdens de infoavond van 06/09/2021.

7.

Varia
●

Kandidatuur Daniël Boone voor coöptatie in Raad van Bestuur van GO! Scholengroep 24.
Daniël Boone werd niet opgenomen in de Raad van Bestuur van GO! Scholengroep 24. Hij moet bijgevolg
niet vervangen worden binnen de schoolraad.

●

Tekstje + foto voorstelling schoolraad ter publicatie op de schoolwebsite.
Bij een volgende gelegenheid wordt een foto genomen. Daniël stelt een tekstje op dat bij deze foto zal
geplaatst worden.

8.

Datum volgende vergadering.
De volgende vergadering van de schoolraad gaat door op 09/12/2021 om 19.00u in de eetzaal van de school.
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Stefanie Van Hauwaert

Pascaline Huvaere

Voorzitter

Ondervoorzitter

Daniël Boone

Bjorn Moerman

Secretaris

Directeur
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