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Agenda schoolraad 25/08/2022
Genodigden:
Geleding personeel

Oudergeleding

Gecoöpteerde leden

Nathalie Buyssens

1

Tini Dupont

1

Joke Hellebuyck

2

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

Verslag:
1.

Verslaggeving.
•

Verslag 20/06/2022..
Het verslag van 20/06/2022 was reeds goedgekeurd en online geplaatst.

2.

Adviserend aan de directeur.
2.1.

Algemene schoolorganisatie.
•

Situatie De Dorpsparel.
Positief, ze starten met voldoende kinderen. De Dorpsparel zal geen vestiging van onze school
worden dit jaar.

•

Terugkomdag 27/08/2022.
Vraag om nog iets meer duiding te geven i.v.m. de verschillende sessies.

•

Lestijdenpakket 2022 – 2023.
Het aantal lestijden is gebleven zoals dat in juni werd gecommuniceerd (270 lestijden).

2.2.

Rekrutering van leerlingen.
•

Verwachting leerlingenaantal 1/09/2022.
We starten op 1/09/2022 met 146 kinderen, wat exact evenveel is als op 1/09/2022. Gezien de grote
uitstroom van L6 en kinderen naar het buitengewoon onderwijs, is dit een succes.

2.3.

Organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten.
•

Evenement op 19/11/2022: ideetjes?
Graag iets dat winstgevend is, eventueel gekoppeld aan ons jaarthema: klimaat, duurzaamheid,
milieu. Eerste ideetjes: herfstmark, lampionnentocht, sponsorloop – eventueel gekoppeld aan Masked
Singer.: wandel en looptocht.
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Schoolbudget.
•

Maaltijden: overzicht prijsstijging.
Belangrijk dat ouders geïnformeerd worden i.v.m. de prijsstijging. De nieuwe prijzen staan in de
infobrochure die online te raadplegen is.

•

Zwemmen: prijsstijging door stijging vervoerstarief.
Om niet verlieslatend te zijn, zal het zwemtarief stijgen van € 4 naar € 5 per zwembeurt. De
stijgende vervoerskost noopt de school hiertoe.
Gezien de sluiting van het zwembad van Tielt, wordt er uitgekeken naar een oplossing voor het
zwemmen van L4, L5 & L6.

2.5. Schoolwerkplank
•

Stand van zaken.
Eerste aanzet volgt voor de volgende vergadering schoolraad.

3.

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

Toewijzing mandaat van directeur.
•

Directeur vast benoemd sinds 1/07/2022. – Proficiat.

3.2.

Programmatie/studieaanbod.

3.3.

Infrastructuur
•

Stand van zaken buitenklas en vleugel L3 & L4.
L3/L4 vloeren gelegd in de klassen en personeelszaal.
Overkapping van groen: gevaar op teken. Wat is het standpunt van de leden van de schoolraad? De
leden van de schoolraad oordelen bij meerderheid dat de buitenklas deels overkapt wordt met
begroeiing.

•

Stand van zaken subsidiedossier speelplaats lager.
Dossier is binnen op 8/08/2022 (drie projecten: Tielt, De Pinte en Waregem).
Afwachten op het uitsluitsel. Hopelijk volgt dit reeds in september.

•

Projecten tijdens schooljaar.
De gang en schrijnwerk van L3/L4. We streven ernaar om dit tegen eind dit schooljaar klaar te
hebben.

3.4.

Leerlingenvervoer
•

Busrondes 2022 - 2023.
Rittenschema is klaar. Communicatie ten laatste 29/8/2022
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Overleg met de directeur.
4.1.

Aanwending lestijdenpakket.
•

Stand van zaken 2022 - 2023 t.o.v. vergadering schoolraad d.d. 20/06/2022.
Het lestijdenpakket wordt aangewend zoals dat reeds in juni 2022 werd voorgelegd.

4.2.

Organisatie van niet-lesgebonden opdrachten.

4.3.

Welzijn en veiligheid op school.
•

Verkeersituatie: terugkoppeling gesprek met schepen Byttebier.
Er komt een “Kiss & Ride”-zone (tussen de oprit parking en het hek van de keuterafdeling).
Dit gebeurt in samenwerking met de stad Tielt en de politie.

•

EPOS-verantwoordelijke: juf Lien.
Juf Lien neemt het EPOS-verhaal over. Dit handelt over registratie en opvolging van het globaal
preventieplan en het jaaractieplan i.f.v. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne..

4.4.
5.

Schoolreglement.

Nieuws uit de leerlingenraad.
•

Nieuwe leerlingenraad 2022 – 2023.
De nieuwe leerlingenraad wordt gevormd tijdens de eerste 2 weken van september. De verkozen
leden zullen via het weeknieuws bekend gemaakt worden.

6.

Diverse input ouders.
•

Misschien een moment voorzien voor de voorstelling van de schoolraad tijdens plenair gedeelte van
terugkomdag?
Bjorn zal dit voor zijn rekening nemen en de schoolraad voorstellen.

7.

Varia
•

8.

Vriendenkring voorstellen op de openklasdag.

Datum volgende vergadering: 8/12/2022 om 19u in de schoolrefter.

Stefanie Van Hauwaert

Pascaline Huvaere

Voorzitter

Ondervoorzitter

Bjorn Moerman
Directeur
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