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Verslag schoolraad 20/06/2022
Genodigden:
Geleding personeel

Oudergeleding

Gecoöpteerde leden

Nathalie Buyssens

1

Tini Dupont

1

Joke Hellebuyck

1

Sofie De Graeve

1

Pascaline Huvaere

1

Machteld Van de Voorde

1

Thomas Vancoillie

1

Stefanie Van Hauwaert

1

Directie
Bjorn Moerman

1 = aanwezig

2 = verontschuldigd

1

3 = Afwezig

Verslag:
1.

Verslaggeving.
Het verslag van 29/03/2022 wordt goedgekeurd.
Door het toetreden van Daniël Boone tot de Raad van Bestuur van Scholengroep 24 K, kwam een plaats vrij voor
een gecoöpteerd lid. Deze plaats wordt vanaf heden ingenomen door Joke Hellebuyck.

2.

Adviserend aan de directeur.
2.1.

Algemene schoolorganisatie.

2.2.

Rekrutering van leerlingen.
•

Virtuele schooltour van de school kan bekeken worden via de homepagina van de website.

•

Meer uitstroom L6 dan vorige jaren. Doch de verwachting is dat achteruitgang in leerlingenaantal
waarschijnlijk vermeden kan worden.

2.3.

Organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten.
•

KIDS-festival was een succes.

•

Volgende schoolfeesten: afwisselend workshops/kind-optreden

•

Aanbod eetgelegenheid: barbecue. Ideeën voor volgende editie: foodtrucks

•

Aanbod drankjes: prijs cfr stijgende aankoopprijzen. Meer winst is mogelijk mits iets hogere prijzen
van de dranken.

•
2.4.

Zanggroepje: was leuk maar hoeft niet.

Schoolbudget.
•

Maaltijden: prijsstijging van 10 tot 50%, afhankelijk van welke maaltijd/gerecht/dieet.

•

Opvang: prijsstijging van 0.030€ naar 0.035€. Afspraak binnen alle Tieltse GO!-basisscholen.

•

Zwemmen: prijsstijging door stijging vervoerstarief

•

Pannenkoekenverkoop: bij volgende verkoop, winst per kind meedelen via de klasleerkracht.

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

Toewijzing mandaat van directeur.
•

Per 1 juli 2022 wordt de directeur vast benoemd. Het College van Directeurs van Scholengroep 24K
geeft als advies aan de Raad van bestuur om over te gaan tot deze vaste benoeming. De Raad van
Bestuur van 20/06/2022 volgt zo goed als zeker dit advies.

3.2.

Programmatie/studieaanbod.

3.3.

Infrastructuur
•

Buitenklas kleuterafdeling: wordt tijdens de zomervakantie aan gewerkt. Tijdens de schooluren was
dit te gevaarlijk.

•

Plannen zomer 2022 + volgend schooljaar:
o

Grote speelplaats wordt aangepast. In functie hiervan werd de klimaatspeelplaats in
Kortrijk bezocht. Aanvraag subsidies is lopende.

o
3.4.

Leerlingenvervoer
•

4.

Bevraging is rond. Momenteel opmaak van de nieuwe busrondes.

Overleg met de directeur.
4.1.

Aanwending lestijdenpakket.

4.2.

Organisatie van niet-lesgebonden opdrachten.

4.3.

Welzijn en veiligheid op school.
•

4.4.

Nog steeds dezelfde problematiek -> wildparkeren!
o

Kiss and ride-zone?

o

Inschakelen van burgemeester en/of schepen?

o

Paaltjes in graszones?

Schoolreglement.
•

5.

De wijzigingen zijn beperkt en worden door de Schoolraad goedgekeurd.

Nieuws uit de leerlingenraad.
•

Nieuwe verkiezingen volgend schooljaar

6.

Diverse input ouders.

7.

Varia

8.

L3 en L4: vloeren en gang + personeelszaal

•

Spelletjesnamiddag: veel volk, voor herhaling vatbaar.

•

Etentje Schoolraad: voor herhaling vatbaar.

•

Oekraïense vluchtelingen: voorlopig 1 leerling.

Datum volgende vergadering: 25/08/2022 om 19u
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Pascaline Huvaere

Voorzitter

Ondervoorzitter

Bjorn Moerman
Directeur
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